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Tulevaisuuden näkymissä on viitteitä kiinteistökustannusten 
noususta. Rakennuskantamme vanhetessa korjauskulut tule-
vat muodostamaan yhä merkittävämmän osan hoitokuluista. 

Kun asuminen kallistuu, on yhä tärkeämpää säästää menoissa, joissa 
se on mahdollista. Säästökohteita etsittäessä tärkein tekijä on talo-
yhtiön hallitus. Hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että taloyh-
tiön hankinnat, pienimmästä alkaen, kilpailutetaan huolellisesti ja 
oikein. Kiinteistönhuolto, lumenluonti ja mm. siivous tulee kilpai-
luttaa aika ajoin. Samoin kannattaa säännöllisesti kilpailuttaa sähkö, 
vakuutukset ja muut sopimukset. 

Korjausten ennakoinnilla ja hyvällä suunnittelulla voidaan sääs-
tää jopa 30 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren aikaisista kor-
jauskustannuksista. Välttämättömäksi tiedettyjen korjausten lyk-
kääminen myöhempään ajankohtaan tarkoittaa yleensä korkeam-
pia korjauskustannuksia tulevaisuudessa. Korjaustapa muuttuu 
ajan myötä raskaammaksi ja ajan kuluessa ns. kevyt korjaus ei ole 
enää mahdollinen vaihtoehto. Taloyhtiöissä tuleekin sitoutua suun-
nitelmallisempaan ja ennakoivaan kiinteistön kunnossapitoon. Kun 
korjaaminen on suunnitelmallista, jää aikaa kilpailuttamiselle, myös 
rahoituksen osalta. 

Säästökohteita kannattaa etsiä myös muualta. Huoneistokohtais-
ten vesimittarien käyttöä selvittäneen työryhmän mukaan mittarien 
käyttö vähentää vedenkulutusta. Asuinrakennuksen vedenkulutus 
vähenee 30 prosenttia, kun vedenkäytöstä laskutetaan huoneisto-
kohtaisesti ja tähän yhdistetään muita vettä säästäviä toimenpitei-

tä. Pyrkikää siis siihen, että taloyhtiössä 
maksetaan vesi- ja muut käyttömaksut 
(sauna-, pesutupa- ja autopaikka) nimen-
omaan käytön mukaan, näin kulut pysyvät 
kurissa ja läpinäkyvinä. Selvittäkää myös 
ns. yhteishankintamahdollisuuksia. Esi-
merkiksi jätehuolto on vaivattomasti kil-
pailutettavissa uudelleen vaikka yhdessä 
viereisen taloyhtiön kanssa.

Kerrostaloissa 27–36 prosenttia lämmöstä karkaa koneellisen 
poistoilmanvaihdon kautta. Energiataloutta voidaan parantaa läm-
möntalteenotolla. Tasaisina pysyvien huonelämpötilojen avulla mah-
dollistetaan niin viihtyisät asuinolosuhteet kuin vaikutetaan samalla 
myös koko taloyhtiön energiankulutukseen. Tarvittaessa on toteu-
tettava lämmitysverkoston perussäätö. 

Paitsi hallituksella, myös taloyhtiön osakkailla on tärkeä rooli. 
Vaikka taloyhtiössä olisi siirrytty hienoihin järjestelmiin säästöjen 
hakemiseksi, on kiinteistössä asuvilla ihmisillä ja erityisesti käyttö-
tottumuksilla suuri rooli. Tässä kohtaa nousee esiin tiedottamisen ja 
opastamisen tärkeys. Hienoja järjestelmiä pitää myös osata käyttää. 
Asukkaita tulee aina opastaa, tukea ja neuvoa tiedotteilla.

 
Heidi Uusitalo, päätoimittaja
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Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: Jarno Kylmänen 

Tee katolle kuntotarkastus
Katon kunnon voi tarkistaa itse tai pyytää ammattilainen avuksi. 
Ammattilainen tuntee kattojen riskikohdat ja osaa kiinnittää niihin 
erityistä huomiota. Kokenut ammattilainen myös antaa kuntotarkas-
tuksesta kattavan raportin ja osaa kertoa, millainen kattoremontti 
sopii yhtiönne tarkoituksiin.

Tarkistuslista:
• Näkyykö vuotokohtia?
• Ovatko tiilet ehjiä? Kiinnitä huomiota kattoturvatuotteiden kiin-

nityskohtiin sekä taitekohtien tiiliin.
• Ovatko harja- ja reunatiilet kunnolla kiinni?
• Onko katolla jotain sinne kuulumatonta tai kasvillisuutta? Tarkis-

ta myös aluskatteen päältä.
• Nostele tiiliä ja tarkista aluskatteen kiinnitys ja rypyttömyys. Huo-

maa läpiviennit.
• Kiipeä ullakolle tarkistamaan alusrakenteet.
• Tiivisteiden kunto ja veden johdatus pois niiden luota.
• Ovatko pellitykset ehjiä, paikoillaan ja niiden saumat tiiviitä?
• Tarkista sadevesijärjestelmien kiinnitys ja kaadot. Puhdista sade-

vesikourut roskista.
• Ovatko kattoturvatuotteet, kuten sillat ja lumiesteet, kunnolla 

kiinni?

Mitä sitten pitäisi tehdä?
Kun katon kunto on tarkistettu, on aika harkita tarvittavia toimen-
piteitä. Vaihdon tarpeessa olevat tiilet on syytä korvata uusilla ja 
huolehtia kiinnitykset kuntoon. Mikäli katto on vain pientä ehos-
tusta vaille, Ormaxin tiilikaton pudistusaineilla peset sammaleet ja 
liat pois, jolloin tiilikaton voi vaikka maalata uudelleen. Kaikki löys-
tyneet kiinnitykset tulee kiristää huolellisesti ja läpiviennit ja liitty-
mäkohdat tiivistää niille soveltuvilla tavoilla.

Nyt on aika 
kiivetä katolle!

Katto on rakennuksen tärkeimpiä rakennusosia. Katto suojaa koko 
rakennusta ja sen kunto tulisikin tarkistaa säännöllisin väliajoin. 
Hyvä ajankohta katon tarkistukselle on keväisin lumien sulamisen 
jälkeen ja syksyisin ennen syysmyrskyjä. Vuotava katto on vakava 
merkki kiireellisestä korjaus- tai remonttitarpeesta, mutta jo pie-
nemmätkin puutteet vaativat toimenpiteitä.

Olisiko jo aika uusia katto?
Mikäli kattosi vaikuttaa olevansa tiensä päässä, on aika harkita ka-
ton uusimista. Tiilikatto kestää aikaa, on hiljainen, hengittävä ja pi-
tää sisätilat miellyttävän viileinä. Kattoremontti nostaa talon arvoa, 
sillä tiilikatto on näyttävä ja tekee talosta arvokkaamman näköisen. 
Kattoremontissa ei yleensä riitä ainoastaan pintamateriaalin vaih-
taminen, vaan aluskate, tuuletusrimat sekä ruoteet tulee myös vaih-
taa. Kattoremontin teettäminen ammattilaisella varmistaa budjetissa 
pysymisen sekä laadukkaan työn ja lopputuloksen. Teidän tehtäväk-
senne jää vain nauttia valmiista tiilikatosta!

Ota yhteyttä

katot@ormax.fi tai 09-2533 7200
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Muista, aina katolle kiivetessä tulee 
kiinnittää huomiota turvallisuuteen: 
vältä putoaminen esim. turvavaljailla!
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Teksti: Mira Laurila, katariina Hakala   Kuvat: Lumon Oy

Lue lisää parvekelasituksista

www.lumon.fi

Huoltotyypiksi valikoitui uudistava huolto
Lumon 2-lasituksien huoltotyypiksi valikoitui uudistava huolto, jos-
sa käytännössä kaikki kuluvat osat paitsi itse lasitus ja profiilit vaih-
detaan uusiin. Huollot suoritettiin kesäkuun aikana seitsemässä vii-
kossa kolmen huoltomiehen voimin ja kaikkien kolmen taloyhtiön 
huoltoja tehtiin samanaikaisesti. Tärkeässä roolissa projektin onnis-
tumisessa oli Turun kuluttajamyynnin ja Kouvolan myynticenterin 
välinen yhteistyö. Hyvällä kommunikoinnilla, puolin ja toisin, urak-
ka eteni vauhdilla ja saatiin valmiiksi aikataulussa. 

Taloyhtiöiden kannattaa olla hereillä  
parvekelasitusten huoltojen kanssa
Toimitusjohtaja Mikko Rämön mukaan taloyhtiöiden kannattaa olla 
hereillä parvekelasitusten huoltojen kanssa. Mikäli lasitukset ovat ta-
loyhtiön vastuulla, on nimenomaan yhtiön tehtävä varmistaa, että 
parvekelasitus on turvallinen ja toimiva käyttää. Tässä kohteessa ta-
lohallitukset tekivät päätöksen huolloista ja näin ollen korjauskus-
tannus saatiin budjettiin.

Asukkaille seurantakysely tyytyväisyyden varmistamiseksi
”Aiomme teettää asukkaille seurantakyselyn, jossa kehotamme asuk-
kaita avaamaan lasituksen ainakin kerran, jolloin varmistetaan että 
huolto on tehty onnistuneesti”, Rämö kertoo. Hän pitää myös ehdot-
toman hyvänä asiana sitä, että lasituksille annetaan kahden vuoden 
asennustakuu sekä viiden vuoden tuotetakuu huollon yhteydessä.

Projekti sujui vaivattomasti
Yhteistyö Lumonin kanssa on sujunut hyvin. Rämö on ollut tyyty-
väinen Turun kuluttajamyyjän Markus Männistön toimintaan. Ai-
kataulut ovat pitäneet ja kohde valmistui ajoissa ennen Juhannusta. 

Sujuva yhteistyö edellytys onnistuneeseen lopputulokseen
Turun kuluttajamyyjä Markus Männistö toimi kohteen myyjänä. Mar-
kus solmi kaupan ja kohteen kuormittamisen huolehti myynticente-
rin myyntineuvottelija Mari Mäkelä. Markus on käytännössä toimi-
nut linkkinä isännöitsijään ja Mari on ollut yhteydessä asukkaisiin 
sekä huoltomiehiin. Molemmat kehuvat yhteistyön sujuneen hyvin. 
Koko talon huoltojen kohdalla tapa toimia kuitenkin vaihtelee kulut-
tajamyyjästä riippuen, heidän toiveidensa mukaisesti.

Parvekelasien huolto pidentää lasituksen elinikää
Parvekelasien laskennallinen ikä on noin 25-30 vuotta huollettuna. 
Ensimmäistä huoltoa suositellaan tehtäväksi 5-7 vuoden kuluessa 
asennuksen jälkeen. Suositeltu huoltoväli laseille ensihuollon jäl-
keen on 5 vuotta.

Parvekelasien uudistava huolto
Uudistava huolto tehdään Lumon 2 ja Lumon 3 parvekelasituksille.

Turussa tehtiin Lumonin historian suurin 

parvekelasien huoltourakka
– yhteensä kolme taloyhtiötä ja 364 parveketta

Kiinteistöt Oy Mesaanin toimitusjohtaja Mikko Rämön isännöimissä taloyhtiöissä 
Turun Uittamossa tehtiin parvekeremontit 2000-luvun alkupuolella. Remontin  
yhteydessä parvekkeet lasitettiin. Kohteiden lasitukset ovat taloyhtiön vastuulla ja 
nyt olikin korkea aika huoltaa kolmen talon lasitukset. Kohde oli Lumonin historian 
suurin parvekelasien huoltourakka. Yhteensä kolme taloyhtiötä ja peräti 364  
parveketta käytiin läpi.

Huolto sisältää:
• Kiinnitysten tarkastus
• Saranoiden ja ohjaimien 

vaihto
• Avausmekanismin ja sei-

nälukon vaihto
• Reunatiivisteiden ja ala-

tiivisteiden vaihto
• Saattajan vaihto
• Alapeitekilven vaihto
• Säädöt ja voitelut
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Turun kuluttajamyyjä Markus Männistö (vas.) ja Kiinteistöt Oy Mesaanin toimitusjohtaja Mikko Rämö (oik.). 

Huoltomies Olli Taivainen työskenteli kohteessa koko projektin ajan. 

Turun Kannuskadulla tehtiin uudistava huolto Lumon 2-tyyppisille lasituksille yhteensä 364 parvekkeeseen.
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Kestävä 

parvekevesijärjestelmä

Teksti: Ville Kukkonen   Kuvat: Sadex

Katso lisää:

www.omataloyhtiö.fi ja www.sadex.fi

Tuulella sekä tuiskulla saattaa lasittamaton parveke helposti lainehtia sadevedestä tai 
hautautua lumikinokseen. Jotta parvekkeelle ilmaantuneesta lumesta tai vedestä ei olisi 
rakenteille kosteushaittaa, on sadeveden poiston toimittava moitteetta. Veden poistami-
seen on tarjolla parvekevesijärjestelmiä, joiden avulla liika kosteus on vain muisto.

Vältä kosteusongelmat
Parvekevesijärjestelmän tarkoituksena on poistaa sadevesi tiloista, 
jonne se ei kuulu. Kuten vesikatteen, on myös sadeveden poistojär-
jestelmän toimittava ongelmitta. Veden ohjautuessa väärin, osien 
mitoituksen riittämättömyys tai väärin tehty asennus saattavat syn-
nyttää ongelmia yllättävänkin nopeasti. Katto- ja seinärakenteisiin 
johtunut sadevesi aiheuttaa aina vaurioita.

Luotettava parvekevesijärjestelmä
Sadexin tarjoamat vahvat parvekevesijärjestelmät mahdollistavat 
turvallisen ja kestävän rakentamisen. Jo olemassa olevaa järjestelmää 
on täydennetty Sadex007-parvekekaivolla, jossa yhdistyvät kaikki ne 
ominaisuudet, mitä parvekekaivolta voi odottaa:
• Erinomainen vedenläpäisykyky: max 75 mm putki riittää.
• Paloturvallinen ratkaisu: EI90-tasoinen palokatko rakennuksen 

koko elinkaaren ajaksi.
• Kestävä tuote, joka on ainutlaatuisen kiinnitysmekanisminsa an-

siosta, tiivis, tukeva ja hiljainen.
• Järjestelmä ei poissulje aikaisempia, vaan on yhteensopiva ylei-

simpien putkityyppien kanssa.
Sadex007 parvekekaivo mahdollistaa myös yhden putkilinjan ve-

tämisen koko parvekelinjaan aina vesikatolta alimmalle 
parvekkeelle asti. Tuote soveltuu niin uudis- kuin myös 
saneerauskohteisiinkin.

Kestävät parvekeputket
Sadexin parvekeputket sijoittuvat siististi parvekkeen 
sisäpuolelle. Vedenpoistojärjestelmä onkin tarkoitettu 
parvekkeille tulevan sade- ja sulamisveden sekä pesuve-
sien hallittuun poistoon. Putket soveltuvat kaikkiin kai-
votyyppeihin eivätkä ne tarvitse erillistä kannakointia, 
sillä 1–1,5 mm vahvuinen putki on riittävän jäykkä sellai-
senaan. Tukoksia ei tarvitse pelätä, sillä putken alapääs-
sä on rosterinen sihti estämässä tukoksien syntymistä.

Putket ovat joko maalattua alumiinia tai vaihtoeh-
toisesti ruostumatonta terästä. Alumiinista pulveripolt-
tomaalattua parvekeputkea saa kaikissa RR-väreissä. 
Varastoväreinä on valkoinen ja tummanharmaa. Ros-
teriputket on harjattu kiiltäviksi. Putkien vakiopituus 
on 2900 mm ja halkaisija vaihtoehtoisesti joko 75 tai 
50 mm.
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Teksti: Matti Valli   Kuvat: Petri Kivinen

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Vesivek.fi, p. 029 123 5353,  myynti@vesivek.fi

Peltikouru 
vaihtui 

alumiiniin

Remontin valmisteluvaiheessa kahdeksan talon ja 28 asunnon 
rivitaloyhtiössä päätettiin, että kun jotakin tehdään, niin se 
tehdään kunnolla.  – Taloyhtiön vanhat kourut oli varustettu 

sisäpuolisella kiinnityksellä ja niiden puhdistaminen oli hankalaa. 
Uudet puolipyöreät alumiinikourut on kiinnitetty räystäsrakentee-
seen ulkopuolisella kiinnityksellä, joten niiden huolto ja puhdistus 
on aikaisempaa helpompaa, Petteri Niemelä kuvaa.

Vaakakourujen puhdistus tehdään nyt teleskooppivarsilla varuste-
tuilla harjoilla, paitsi kaksikerroksisissa A- ja B-taloissa, joissa puhdis-
tamiseen tarvitaan henkilönostinta. – Kourut tulisi puhdistaa kaksi 
kertaa vuodessa. Olemme kaataneet puita urakalla, etteivät havun-
neulaset ja lehdet tukkisi kouruja, Niemelä kertoo.

Puhdistustyötä helpottaa sekin, että taloyhtiön uusien alumiini-
kourujen mutkat ovat sileitä. Ne eivät tukkeudu yhtä helposti kuin 
rypylliset mutkat, jotka aiheuttavat ongelmia joissakin peltikouru-
malleissa. Kahdesta palasta valmistettavat sileät mutkat ovat pyö-
reitä ja tarjoavat myös esteettisen lopputuloksen.

Pitkä takuuaika
Kohteeseen hankittiin kilpailuttamisen jälkeen Vesivekin alumiiniset 
Arvo-kourut. Uutta näissä saumattomissa kouruissa on se, että kou-
run ulospäin käännetty etureuna estää likaisen veden valumista kou-
run kylkeä pitkin. Vesivek antaa alumiinikourulle 100 vuoden takuun.

Tamperelainen Timo Vattula on asentanut Vesivekin tuotteita – 
myös alumiinikouruja – lähes 20 vuotta. – Kourujen kunto vaihtelee 
sen mukaan, mistä materiaalista ne on tehty, miten ammattitaitoi-
sesti ne on asennettu ja miten niitä ylläpidetään. Tässäkin kohtees-
sa kouruun oli tehty virheellisesti saumoja. Peltikourun elinikä on 
maksimissaan noin 25 vuotta. Iän myötä kourut ja saumat antavat 
periksi, tulee painumia ja vuotoja, Vattula toteaa.

Yläpidettävyydessä eroja
Taloyhtiön isännöitsijä Kimmo Varho Kangasalan Kiinteistöpalvelut 
Oy:stä kertoo, että tarjouskilpailussa ero pelti- ja alumiinikourujen 
välillä tässä kohteessa oli vain kymmenen prosentin luokkaa. – Alu-
miinikourun yksi vahvuus on kestävyys. Toisin kuin peltikouru, se 
ei ruostu rikki, jos sen huolto syystä tai toisesta laiminlyödään, hän 
sanoo. Varho tuntee kourujen huolto-ongelmat. – Jos taloyhtiö on 
vanha ja lähellä kasvaa puita, niin kourujen tukkeentumista on vai-
kea estää. Joskus näpäytän huoltoyhtiötä, kun kourussa alkaa näkyä 
kasvillisuutta. Vanhojen kourujen puutteet ja niiden puhdistaminen 
nousee esiin taloyhtiöissä joka kevät.

Talvellakin voi asentaa
Kouruasennuksia voi tehdä hyvin talvellakin. Siitä on jopa etua, sillä 
sade ei yllätä eikä vesi pääse valumaan rakenteisiin. Asukkaiden te-
rassikalusteetkin ovat jossakin muualla kuin pihamaalla työntekoa 
hankaloittamassa. Vesivekin asiantuntija Timo Skarp kertoo, että 
pelti- ja alumiinikourujen markkinaosuudet ovat suurin piirtein yhtä 
vahvat, mutta saneerauskohteissa suositaan poikkeuksetta alumiinia. 
Kouruja uusivat asiakkaat arvostavat pitkäikäisyyttä ja helppohoitoi-
suutta. – He haluavat, ettei uudessa sadevesijärjestelmässä esiinny 
samoja ongelmia kuin vanhassa oli, hän kertoo. Skarp korostaa, ettei 
hyväkään kourumateriaali takaa onnistunutta lopputulosta, vaan sii-
hen tarvitaan myös ammattitaitoinen asennus. Yhtiö kouluttaa itse 
kaikki asentajansa, valmiita miehiä ei markkinoilta löydy. – Koulu-
tettu ammattimies ymmärtää kuinka uusi kouru tulee asemoida ja 
tietää kuinka vesi käyttäytyy erilaisissa rakenteissa. Asennuslaatuoh-
jeiden mukaan asennettu järjestelmä takaa toimivan lopputuloksen.

Isoissa kohteissa aikataulut kriittisiä
Hämeen Laaturemontti-konserniin kuuluvan Vesivekin tuotteet 
valmistetaan ja polttomaalataan omalla Orimattilassa sijaitsevalla 
tehtaalla. Yhtiö asentaa myös tikkaita ja lumiesteitä. – Asennustyö 
ja menetelmät on sertifioitu, joten myös ulkopuolinen taho valvoo 
asennuksen laatua. Sertifikaatti takaa sen, että eri puolilla maata 
asiakkaat saavat samantasoista palvelua ja samalla tapaa asennet-
tuja tuotteita, Skarp sanoo. Esimerkiksi isommissa julkisivujen sa-

Tamperelaisen As Oy Atalansalon hallituksen 
puheenjohtaja Petteri Niemelä vaikuttaa tyy-
tyväiseltä. Vuonna 1986 rakennetun rivitalon 
alkuperäiset peltiset sadevesikourut on vaih-
dettu ruostumattomaan ja saumattomaan 
alumiiniratkaisuun.

neerauksissa taloyhtiö valitsee rakennuttajan ja suunnittelijan, jot-
ka suunnittelevat, kilpailuttavat ja valvovat kohteen remontin. Var-
sinaisen työn pääurakoitsijana toimii yleensä julkisivu-urakoitsija.

– Aikataulutus ja hyvä kommunikaatio ratkaisevat onnistumisen 
näissä kohteissa. Kohteen on edettävä niin, että rakennus pysyy suo-
jattuna koko remontin ajan. Tuotteiden kiinnittäminen vanhoihin 
rakenteisiin vaatii puolestaan ennakkosuunnittelua ja kokemusta 
vastaavista kohteista, Skarp kuvaa.

Kourujen asennustyö vaatii kokemusta; Timo Vattula on asentanut Vesivekin kouruja 
lähes 20 vuotta.
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Ota yhteyttä!

www.ruukki.fi

Vanhan tiilikaton purku alkoi keskiviikkoaamuna 13.4. ja jo sa-
man viikon perjantaina kello 10 mennessä kolme neljäsosaa 
katosta oli saanut uuden katteen.

Vahtirinteen taloyhtiössä Espoossa ollaan tyytyväisiä  
nopeuteen ja siisteyteen
Tapani Mäki kertoo, että aluksi taloyhtiössä oltiin halukkaita hank-
kimaan uudeksi katoksi alkuperäisen katon tapaan betoninen tiili-
katto. Taloyhtiössä ei kuitenkaan tehty hätiköityjä päätöksiä, vaan 
asiasta keskusteltiin ja pohdittiin eri vaihtoehtoja.

”Kokosin kahdeksasta vaihtoehdosta taulukon, jossa vertailtiin 
hintojen ja aikataulujen lisäksi eri toimittajien paketteja, vaikkapa 
onko hinnassa mukana lumiesteet ja muut tarvikkeet. Vertailun pe-
rusteella päädyimme parhaimpaan”, kertoo Tapani Mäki.

Tiilikaton vaihto teräskatteeseen ei vaatinut Espoon alueella by-
rokratiaa tai erikoislupia. Taloyhtiöön valittu mattapintainen Ruuk-
ki 50 Plus Tiilikainen sopii kaavamääräykseen täydellisesti ja sillä on 
50 vuoden tekninen takuu.

Kattopintaa remontoitavassa kohteessa oli noin 800 neliötä. Koko 
urakkaan aikaa meni Ruukin porukalta 5 työpäivää.

Taloyhtiölle kattoremontti 

viidessä päivässä
Vuonna 1985 rakennettu rivitalo Espoon Leppävaarassa sai 
uuden katon huhtikuussa 2016. Vesikatto vaihdettiin ennen 
kuin vesi pääsi sisään. Seitsemän perheen rivitaloon valittiin 
Ruukin kate ja asentamaan Ruukin asennusryhmä.

Teksti: Raisa Kotanen   Kuvat:  Ruukki Construction Oy

Ruukin kattoremontti asennettuna
Kattopakettiin sisältyy:
– kohdekohtainen, ilmainen kattoremontin arviokäynti sekä 

suunnitelma, johon kirjataan tarvittavat   toimenpiteet
– vanhan katteen purku
– vesikate tarvikkeineen
– saneerauskiinnikkeet katon oikaisuun
– alusrakenteet
– aluskatteet
– sadevesijärjestelmä
– kattoturvatuotteet
– asennus
– jätteiden poiskuljetus ja siivous
– lopputarkastus/luovutus.

HUOM! Taloyhtiönne ei tarvitse maksaa etukäteismaksuja. 
Taloyhtiön kattoremontti suunnitellaan kohdekohtaisesti. Koh-
teesta riippuen kattoremonttipaketin sisältö saattaa vaihdella.

Työmaan keskellä huomioita herätti se, että pihamaalla aidan vie-
reen pesänsä tehnyttä mustarastastakaan eivät Ruukin remonttiporu-
kan työt häirinneet, vaan haudonta jatkui entiseen leppoisaan malliin.

Kattoremonttimuistilista taloyhtiöille:
• Ota yhteys Ruukin kattomestariin ja pyydä kattomestari arvio-

käynnille
• Kattomestari arvioi kohteen tarvittavine toimenpiteineen
• Tarjouksen teko
• Urakkaneuvottelut
• Aloituspalaveri urakkasopimuksen hyväksymisen jälkeen
• Työmaan aloitukseen liittyvien asioiden hoito (aikataulut, pihan 

järjestelyt: jätelava, materiaalin varastointi)
• Tiedotuksen hoitaminen
• Työmaan turvallisuudesta huolehtiminen
• Kohteen luovutus

Tutustu Ruukin uutuuteen
Ruukki Classic® Silence on hiljaisempi teräskate, jossa kaikki yksi-
tyiskohdat on suunniteltu viimeistä piirtoa myöten. Uutuustuot-
teen pystysaumakate ei ropise häiritsevästi. Tehtaalla asennettu 
ääniä vaimentava ja tasomaisuutta parantava Silence- materi-
aali pitää siitä huolen. Paitsi ulkopuolelta tuleva sateen ropina 
myös sisäpuolelta esim. talon rakenteista tulevat kaiuntaäänet 
vaimentuvat tehokkaasti. Yhdessä myrskytiivisteen kanssa kat-
to on ääniteknisesti entistä parempi. Katelevyjen käsittely on 
työmaalla helpompaa ja asennusaika tavalliseen Ruukki Classi-
ciin verrattuna lyhyempi, kun erillisiä äänitiivistenauhoja ei enää 
tarvitse asentaa.

Silence-materiaali toimii myös antikondenssiratkaisuna. Vaik-
ka kondenssivesi välillä kastelisi huopapinnan, antimikrobinen 
pinta ei homehdu. Pinta luovuttaa kosteuden pois olosuhteiden 
parantuessa kuten puukin. Huovan ansiosta katolla on parempi 
liikkua pehmeämmän tuntuman johdosta. Huopa myös helpot-
taa tuotteen käsittelyä, koska se jäykistää tuotetta.



112016   Omataloyhtiö.fi

Tapani Mäki kertoo kattomateriaalin vaihtuneen alunperin 
suunnitellusta pohdiskelujen ja keskustelujen jälkeen.

Taloyhtiön katon vaihto kävi viidessä päivässä.
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Teksti: Marja Bruun  Kuvat: ABB Oy

Turun Jugendlinna siirtyi vuonna 2012 yksityiseen omistukseen. 
Omistajat päättivät saneerata aiemmin kaupungin toimisto-
käytössä olleen arvorakennuksen laadukkaiksi asunnoiksi.

KNX-järjestelmän hyödyntäminen oli tilaajan toive: siihen on lii-
tetty asuntojen valaistuksen ohjaus sekä ABB:n Welcome-ovipuhe-
linjärjestelmä.

– Olen käyttänyt aiemmissa projekteissa ABB:n KNX-tuotteita 
ja tiesin sekä laitteiden että teknisen tuen olevan erinomaisia. Siksi 
halusin heidät mukaan myös tähän projektiin, kertoo sähkösuunnit-
telija Viljami Eriksson Sähkötiimi IL Oy:stä.

Useita toimintoja yhdestä kytkimestä
Sata vuotta vanhassa, suojellussa saneerauskohteessa sähkötekniikan 
ratkaisut on pystytty toteuttamaan kuin missä tahansa kiinteistössä.

– Asunnot ovat isoja ja niissä on paljon valaisimia. KNX mahdol-
listaa yhden kytkimen käytön kaikkien valaisimien ohjauksessa, mikä 
vaikuttaa asunnon yleisilmeeseen, kun pitkiä kytkinrivejä ei tarvita. 
Järjestelmään ohjelmoidaan valmiita tilanneohjauksia valaistuksel-
le, kertoo Eriksson.

Huoneistoihin valittiin IMPRESSIVO®-sarjan KNX-painikkeet, 
joissa on led-indikointi, ja järjestelmään on liitetty lisäksi Welco-
me-ovipuhelin. Jokaisen asunnon eteiseen asennettiin kosketus-
näyttö, joka toimii sekä KNX-järjestelmän ohjauspaneelina että ovi-
puhelimen näyttönä. Welcome-ovipuhelimien ominaisuutena on au-
tomaattinen kuvantallennus, mikä lisää asukkaiden turvallisuutta.

– Ovipuhelimen liittäminen KNX-järjestelmään oli minulle uutta. 
Pyysin suunnitelmaani vahvistuksen ABB:lta, jotta se voidaan var-
masti toteuttaa ajattelemallani tavalla, sanoo Eriksson.

Tilantarve on syytä ennakoida
Asunnot valmistuivat keväällä 2016. KNX-järjestelmällä toteutetta-
via valaistuksen ohjauksia testattiin ensin yhdessä asunnossa, josta 
asetukset kopioitiin muihin.

– KNX on meille tuttu järjestelmä ja olemme ohjelmoineet jonkin 
verran järjestelmiä itse. Tarvittaessa saamme teknistä tukea ABB:lta, 
kertoo projektipäällikkö Patrik Ginström Saipu Oy:stä.

Tulevaisuudessa KNX:ään on helppo liittää runsaasti lisää talo-
tekniikan ohjauksia, kuten ilmanvaihtoa, viilennystä ja lämmitystä 
– mahdollisuuksia on rajattomasti. Järjestelmän muuttaminen on 
helppoa, sillä uutta kaapelointia ei tarvita.

Ennen asennusta urakoitsijan kannattaa ottaa huomioon järjes-
telmän tilantarve sähkökeskuksessa.

Jugendlinna on Aurajokirannan helmi
Aurajoen rannassa sijaitseva Jugendlinna on yksi Turun näyttävimpiä 
art nouveau- eli jugendrakennuksia. Tyylisuuntaus näkyy esimerkiksi 
julkisivuissa, joissa on kaksi tornia sekä koristeellisia kiviportaaleja. 
Rakennuksen avajaisia juhlittiin elokuussa 1908. Kaupunginkans-
liaksi suunnitellusta rakennuksesta vastasivat aikoinaan arkkitehdit 
Knut Wasastjerna ja Gustaf A. Lindberg. Talon paalutustöissä käy-
tettiin ensimmäistä kertaa Turussa höyryjunttaa ja rakennusmate-
riaalina betonia.

Historiallinen arvorakennus saneerataan asunnoiksi 

Päältä jugendia, sisältä 
KNX-taloautomaatiota
Turun Jugendlinna on yksi kaupungin suojelluimmista rakennuksista. 
Historialliseen rakennukseen saneerattiin yli 20 asuntoa, joiden valais-
tuksen ohjauksessa hyödynnetään älykästä KNX-taloautomaatiota.

Standardoitu KNX-järjestelmä yhdistää rakennuksen kaikki 
sähköiset toiminnot yhtenäiseksi energiatehokkaaksi verkok-
si. KNX on väylätekniikka, jolla voidaan ohjata taloautomaati-
on kaikkia eri osia, kuten valaistusta, lämmitystä, jäähdytystä, 
ilmastointia ja markiiseja. Väylätekniikka tuo merkittäviä sääs-
töjä sekä toteutusvaiheessa että rakennuksen elinkaaren aikana. 
Järjestelmä sopii hyvin erilaisiin ja erikokoisiin kohteisiin oma-
kotitaloista liikerakennuksiin. KNX:llä toteutetun talotekniikan 
osuus ja toiminnot päätetään aina asiakkaan tarpeiden mukaan 
– muunneltavuus ja laajentaminen on helppoa.
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Jugendlinna on saneerattu täysin sisältä. 
Talon asunnot on suunniteltu vastaamaan 
moderneja vaatimuksia.

Jugendlinnassa käytetään 

IMPRESSIVO®-sarjaa.

Lisätietoa

www.abb.fi/asennustuotteet
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Kuivatus huoneistossa rasittaa
Jokainen lisäkosteuden lähde asunnossa on liikaa. Taloyhtiön asun-
tojen ilmanvaihtoa ei ole mitoitettu pyykkien kuivatukseen kotona. 
Asunnossa ei myöskään ole tiloja isompien pyykkien kuivaamiseen. 
Harvalta myöskään löytyy kuivausrumpua tai mankelia kotoa – pe-
sutuvasta näiden ainakin pitäisi löytyä.

Rauman kaupunki pitää vuokratalojensa talopesulat toimivina
Rauman kaupungin vuokra-asuntojen korjauksista ja kunnossa-
pidosta vastaava tekninen isännöitsijä Ismo Timonen kertoo, että 
Raumalla korjataan kaupungin kiinteistöyhtiöiden talot vaiheittain 
kuntoon kokonaan. Talot tyhjennetään, peruskorjataan ja yhtenä 
osana laitetaan myös talopesulat kuntoon. Timosen mukaan talo-
pesuloiden käyttöaste on hyvä ja investointi kannattaa, sillä kaikki 
kosteusrasitukset, jotka asunnoista saadaan pois, pidentävät elin-
kaarta. Käyttöä kannustetaan mm. sillä, että talopesulan käyttö on 
asukkaille edullista tai jopa ilmaista.

Tehokkaat koneet energiansäästön ydin
Talopesulasta pitäisi löytyä kilomäärältään taloyhtiön suurin kone. 
Pienien kotikoneiden ollessa 5–6 kg kapasiteetiltaan, pesutuvasta 

Käytä talopesulaa

Taloyhtiössä asuvilla on lähes poikkeuksetta oma pesukone, jossa pestään 
päivittäinen pikkupyykki. Isompaa viikko- tai kuukausipyykkiä, lakanat, 
pyyhkeet ym., varten on perusteltua käyttää talopesulaa. Talopesulassa on 
tehokas ilmanvaihto, joka poistaa kosteuden. Yleensä talopesuloista löytyy 
myös kuivausrumpu, jota ei välttämättä kotona ole. Lisäksi varustukseen 
tulisi kuulua mankeli, jolle myös voi olla vaikea löytää kotoa sijoituspaikkaa.

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Jarno Kylmänen

löytyy 10 kg kone. Tämän kokoisessa koneessa pystyy yleensä peiton 
tai petauspatjan päällisen pesemään. Talopesulasta pitäisi löytyä kak-
si tämän kokoista konetta, pesuaikojen ollessa iltapainotteisia parin 
tunnin vuoroja ja pesun kestäessä tunnin verran. Kahdella koneella 
pyykkivuori saadaan kerralla puhtaaksi.

Kuivaushuoneen pyykinkuivauskoneen pitää olla nopea ja vä-
häkulutuksinen, lämpöpumppuperiaatteella toimiva kuivauskone.

Maton pesuun käytettävää pesukonetta harvemmin löytyy taloyh-
tiöistä. Mikäli sellainen taloyhtiöön halutaan, voi hankinta- ja käyt-
tökustannuksiin osallistua muutama muukin lähialueen taloyhtiö.

Vettä kuluu vain tarvittava määrä
Nykyaikainen kone osaa itse pyykin painon mukaan arvioida, pal-
jonko vettä se tarvitsee pestäkseen koneessa olevat likaiset vaat-
teet/ lakanat/verhot/päiväpeitot/peitot/ tyynyt. Mekaanisissa ko-
neissa vuosikymmen sitten ei veden tasoa pystytty tarkkailemaan 
kuten nykyään. Välillä näyttäisi siltä kuin koneessa ei vettä juuri 
olisikaan… Silti pesuainejäämiä ei pyykeissä ole. Toinen näkyvämpi 
uudistus on elektroninen näyttö, josta näkee missä vaiheessa pe-
suohjelmaa ollaan menossa. Voidaankin sanoa, että koneiden ulko-
näössä ei viimeisen 15 vuoden aikana ole muutoksia tullut, mutta 
tekniikka on nykypäivää.

Talopesulan koneistamisen hinta?
• Kaksi konetta à  7–10 kg (Talpet CW 10)
• Kuivausrumpu (Talpet KR 2000 LP)
• Mankeli (Talpet KM 80/800)

Pesutuvan tarpeelliset koneet maksavat 
n. 400 €/asunto (n. 30 asunnon taloyhtiö) 
= 12 000 €. Jos kyseessä on 60 asunnon 
taloyhtiö, pesutupa maksaa 200 €/asunto 
= 12 000 € , 15 vuoden aikana 13 €/asun-
to (195 €).

Pyykin pesu ja kuivatus sujuvat parhaiten 
pesutuvassa, toteaa Ismo Timonen.
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Teksti: Erik Rahiala   Kuvat: Kiilto

Vedeneristeillä on väliä

Vedeneristeen käyttötarkoitus on ehkäistä veden haitallinen kulkeutuminen rakenteessa. Mikäli  
vedeneristys ei täytä laatuvaatimuksia, voi ajansaatossa aiheutua ongelmia. Pintakerroksen, kuten 
laatan tai sauman pienikin vaurio mahdollistaa kosteuden pääsyn alusrakenteisiin. Jos vedeneristys-
kerros ei ole asianmukaisesti toteutettu, on kosteusvaurion syntyminen todennäköistä.

Suunnitteletko kylpyhuoneremonttia?

www.omataloyhtio.fi
www.kiilto.com

Kylpyhuoneelle lisää käyttöikää
Oikein käytettynä kylpyhuoneen oletettu käyttöikä on 25 vuotta. 
Tähän vaikuttavat materiaalien laadun lisäksi tilan ilmanvaihto, 
puhdistaminen sekä tietysti asukkaat. Kahden aikuisen taloudessa 
kylpyhuoneen käyttöaste on aivan eri luokkaa kuin esimerkiksi ne-
lihenkisen lapsiperheen. Päivittäin tapahtuva aktiivinen pesutilan 
käyttö vaikuttaa pintojen kulutusrasitukseen ja siten myös käyttöi-
kään. Jotta kylpyhuone toimisi hyvin ja mahdollisimman pitkään, on 
huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, tasaisesta lattialämmöstä 
sekä säännöllisistä pintojen puhdistuksista. Huoltotoimenpiteet ku-
ten silikonisaumojen uusiminen sekä laattasaumojen korjaukset osal-
taan varmistavat, ettei vesi pääse kulkeutumaan rakenteiden väliin 
ja aiheuttamaan haittaa kuten kaakeleiden irtoamista.

Varmistu laatukriteereistä
Suomessa edellytetään testattuja vedeneristysjärjestelmiä, joissa tu-
lee olla VTT:n sertifikaatti tai CE merkki. CE merkin saa hyvinkin hel-
posti esittämällä kaivoliitoksista deltaljipiirustukset. Tämän vuoksi 
kelpoisuuden selvittäminen saattaa muodostua haasteelliseksi mikäli 
vedeneristeet tuo ulkomailta. Pakkauksessa voi olla CE merkki, mutta 
esimerkiksi kaivotestejä ei ole tehty, vaan ne on esitetty piirroksin. 
Varmin keino onkin hankkia vedeneristysmateriaalit luotettavalta 
kotimaiselta valmistajalta. Kiilto on testannut valmistamiensa ve-
deneristeiden kanssa yhteensopivaksi kaikki kotimaassa myynnissä 
olevat yleisimmät lattiakaivot VTT:llä.

Vedeneristyksen asennustavat
Vedeneristeitä on siveltäviä ja kangasmaisia. Perinteinen siveltävä 
vedeneristys levitetään tasaisesti pinnoille telaamalla ja sivelemäl-
lä. Näitä ovat esimerkiksi Kiilto Kerafiber sekä uusi KeraPro, jonka 
nopea asentaminen voidaan tehdä myös ruiskuttamalla. Tekniikka 
mahdollistaa pinnan laatoittamisen jopa tunnin kuluttua ruiskutuk-
sesta. Kangasmaiset vedeneristeet asennetaan ns. tapetointimenetel-
mällä. Kiilto KeraSafe koostuu elastisesta kankaasta, joka asennetaan 
mattoliimalla rakenteeseen. Saumat, läpiviennit ja sisä- ja ulkonurkat 
tiivistetään vielä erikseen käyttämällä tähän soveltuvaa vedetöntä 
saumaliimaa. Kaikilla Kiillon vedeneristysjärjestelmillä saavutetaan 
määräysten ja vaatimusten mukaiset laatukriteerit.
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Teksti ja kuvat: Taisto Vilhunen

Huonosti tehdyt märkätilojen eli esimerkiksi kylpyhuoneiden 
vedeneristykset ovat hometalojen syntymisen suurimpia syi-
tä. Ilman tiivistä vedeneristystä vesi tunkeutuu rakenteisiin 

painovoiman ja kastuneen pinnan kapilaarivirtauksen vuoksi. Veden-
eristyksen tarkoituksena on pitää kosteus märkätilan puolella. Tilat 
kuivuvat ilmastoinnin ja lattialämmityksen avulla.

Suomessa kaikkiin märkätiloihin on vuoden 1998 jälkeen vaa-
dittu vedeneristys. Rakentamismääräys C2:n mukaan märkätiloja 
ovat kaikki ne tilat, jotka ovat alttiina kosteudelle ja roiskevedel-
le. Märkätiloja ovat kylpyhuoneiden ja saunojen lisäksi esimerkiksi 
WC:t, keittiön tiskipöydän ympäristö ja kodinhoitohuoneet. Myös 
sellaiseen eteiseen, jossa on kuransyöppö eli lattiakaivo, tulee asen-
taa vedeneristys.

Kylpyhuoneissa vedeneristys tulee tehdä lattioihin ja seiniin. 
Saunassa vedeneristys vaaditaan lattiaan kokonaan ja seiniin 10-15 
cm:n korkeudelle. Saunassa paneloinnin takana höyrysulkuna toimii 
alumiinipaperi. Alumiinipaperi pitää liittää seinän alareunan veden-
eristykseen tiiviisti ja tarkasti.

Kodinhoitohuoneeseen ja WC:hen on tehtävä vedeneristys samaan 
tapaan kuin saunaan riippumatta siitä, onko tiloissa kaivoa. Vedene-
ristys vaaditaan koko lattiaan ja seiniin kynnyksen yläpuolelle 5-10 
cm:n korkeuteen. Eteiseen, jossa on kuransyöppö eli ruostumaton 
teräksinen lattiakaivo, pitää tehdä vedeneristys lattiaan sekä kaivon 
kohdalla seinään 1,2 metrin korkeuteen 1,5 metrin pituisella alueella.

Vedeneristys tehtävä oikein ja toisiinsa sopivilla aineilla
Vedeneristyksen onnistumiseksi on käytettävä saman tuoteperheen 
eli saman toimittajan materiaaleja, jotka sopivat toisiinsa. Työ on 
tehtävä oikein tuotteen työohjeiden mukaisesti. Vedeneristys tulee 
asentaa sopivina kerroksina niin, että asennettava pinta on kuiva. 
Vedeneristyksen ensimmäinen kerros kuivuu noin 4-6 tunnissa. Seu-
raava kerros voidaan yleensä levittää vasta toisena päivänä. Kerrok-
sia on levitettävä niin paljon, että vedeneristyksen kalvopaksuudesta 
tulee vähintään sertifikaatin mukainen.

Kaikkien läpivientien, erityisesti lattiakaivojen, vedeneristys on 
hoidettava tarkasti. Läpiviennit ja saumakohdat on nauhoitettava. 
Lattian ja seinän rajakohta on nauhoitettava lattian vedeneristyksen 
yhteydessä, jotta rajakohdan vedeneristyksestä tulee tiivis.

Kaivojen liitokset vedeneristykseen ja kaivolaippojen asennukset 
ovat vedeneristyksessä keskeisen tärkeitä kohtia, koska ne joutuvat 
vedelle alttiiksi jatkuvasti. Veden on päästävä kaivoon esteettä. Lam-
mikoita ei saa syntyä mihinkään. Kaadon on oltava kaivoon päin 1:50 
kaivon lähellä ja 1:100 muualla.

Hyvä vedeneristys on 

terveen talon perusta

Märkätilat kuten kylpyhuoneet tarvitsevat tiiviin vedeneristyksen, jotta vesi 
ei tunkeudu rakenteisiin ja aiheuta kosteusvaurioita. Jotta vedeneristyksestä 
tulee tiivis, on käytettävä laadukkaita ja toisiinsa sopivia aineita sekä oikeita 
työmenetelmiä. Remonttia tekevän asiakkaan kannattaa huolehtia siitä, että 
vedeneristystöitä tekevät vain sertifioidut asentajat ja valvojat.

Märkätilojen ongelmia jäljellä
Märkätiloissa ilmenee monenlaisia puutteita. Esimerkiksi lattiakai-
vojen kohdalta kosteusvaurioita löytyy usein. Liitoskohdat saattavat 
vuotaa. Lattiakaivo voi myös olla vinossa, väärässä korossa tai vää-
rässä paikassa. Toisinaan liitoksessa on käytetty väärää kiristysren-
gasta tai unohdettu korokerenkaan alta tukirengas kokonaan. Jos 
korokerengas asennetaan peruskaivojen, esimerkiksi Serres muovi-
kaivojen, päälle, korokerenkaan alla pitää aina käyttää tukirengasta.

Ongelmia syntyy lähes aina, jos vedeneristyksessä käytetyt aineet 
eivät ole samasta tuoteperheestä tai jos kuivumisaikoja ei ole nou-
datettu. Jos tuoteperhe sekoitetaan, kukaan ei ota työstä vastuuta. 
Myös betonin pinnan tulee olla tasainen. Pinnassa ei saa olla esimer-
kiksi sementtiliimaa tai pölyä.

Jos märkätila on rakennettu tai remontoitu ennen vuoden 1998 
C2-määräyksiä, kosteusvaurio ei ole kovin suuri yllätys. Laman ai-
kana työmaiden aikataulut olivat niin tiukkoja, että vedeneristyksiä 
asennettiin märille pohjille. Ongelmaa pahensi se, että markkinoille 
tuli uusia tuotteita, joita käytetiin sekaisin.

Sertifiointi takaa laadun
TTS on kehittänyt ja järjestänyt VTT:n kanssa märkätila-asenta-
jien ja –valvojien koulutusta jo pitkään. VTT myöntää sertifikaat-
teja myös vedeneristysjärjestelmille. Sertifiointien myötä suurten 
rakennusliikkeiden märkätilareklamaatiot ovat pudonneet yksit-
täisiin tapauksiin.

Märkätilaremonttia teettävän tulee ja kannattaa käyttää veden-
eristystöissä sertifioituja asentajia ja valvojia. Asiakas voi varmistaa 
VTT:n VTT-todistus.fi -palvelusta, onko urakoitsijan märkätila-asen-
tajan sertifikaatti voimassa.

Vedeneristystöissä tarvitaan myös sertifioitu valvoja. Vedeneris-
täjä voi aloittaa työnsä vasta, kun sertifioitu valvoja on tarkistanut 
pohjat. Valvoja tarkistaa kaivon, kaadot, nauhoitukset sekä kalvo-
vahvuudet lattiasta ja seinistä. Valvoja tarkistaa myös sen, että ta-
soitteet sopivat märkätilaan ja että lattia on luja, tasainen ja kuiva. 
Seinistä on tarkastettava rankaväli, koolaus ja ristimitat sekä levy-
jen ja ruuvien sopivuus.

Ennen purkutöitä vaaditaan myös asbestikartoitus
TTS järjestää märkätila-asentajan sertifiointikoulutusta noin kerran 
kuukaudessa. Koulutukseen voivat hakeutua ne, jotka ovat tehneet 
alan töitä vähintään 1,5 vuotta. Opiskelijat tekevät koulutuksen jäl-
keen teoriatentin ja näyttökokeen todellisessa kohteessa. Opiskelija 

Kirjoittaja työskentelee koulutta-
jana Työtehoseurassa Vantaalla. 
Vilhunen on märkätilakoulutus-
ten pitkäaikainen kehittäjä ja 
opettaja.
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TTS-kouluttaa

www.tts.fi/index.php/rakennusala-patevyys-ja-korttikoulutus

musta ainakin kymmenen vuotta ja työ- tai yrittäjäkokemusta mär-
kätiloista vähintään viiden viime vuoden ajalta.

Vuoden 2016 alusta märkätiloissa, jotka on rakennettu ennen 
vuotta 1994, on tehtävä asbestikartoitus ennen purkutöiden aloit-
tamista. Asbestikartoitusten ja –purkutöiden tekeminen edellyttää 
lupaa. TTS järjestää koulutuksia myös niihin.

voi hakea VTT:ltä sertifikaattia, kun on suorittanut kokeet hyväk-
sytysti. Sertifioinnin voimassa pysyminen edellyttää mm. sitä, että 
asentaja pitää töistään työkohdepäiväkirjaa ja lähettää niistä VTT:lle 
ainakin kaksi vuodessa. Sertifikaatin saaneen on myös osallistuttava 
täydennyskoulutukseen vähintään kahden vuoden välein.

TTS kouluttaa myös märkätilatöiden valvojia. He voivat asentajien 
tapaan hakea VTT:ltä sertifikaattia, kun ovat suorittaneet teoriako-
keen ja näyttökokeen työmaalla hyväksytysti. Valvojan koulutuksiin 
voivat hakeutua ne, joilla on vähintään rakennusalan teknikon poh-
jakoulutus ja kolme vuotta työkemusta alalta. Teknikon koulutuksen 
voi korvata lisäkoulutuspäivällä, jos hakijalla on työ- tai yrittäjäkoke-
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Teksti ja kuvat: Saint Gobain Rakennustuotteet Oy/Weber

Alustat ja esikäsittely
Laatoitusalustaksi soveltuvat kiviaineiset pinnat, kuten tiili, kevyt-
soraharkko, betoni ja betoniharkko sekä useat levyrakenteet. Kätevä 
tapa märkätilan kiviaineisten seinien tekoon ovat Weberin ohutsau-
mamuurattavat Kahi-harkot tai Leca EasyLex väliseinäharkot, joiden 
avulla muuraus on nopeaa ja laastimenekki vähäistä. Seinät tasoite-
taan ennen vedeneristystä weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella. 

Levyrakenteita käytettäessä tulee varmistaa levyn sopivuus mär-
kätilaan sekä rakenteen jäykkyys riittävän tiheällä koolauksella.

Märkätilojen lattiassa tulee olla riittävä kallistus (vähintään 1:100 
sekä puolen metrin säteellä lattiakaivosta 1:50) veden johtamiseksi 
lattiakaivoon. Kallistusvalu voidaan tehdä esimerkiksi weber.vetonit 
5400 Lämpölattiatasoitteella (kerrospaksuus 5–100 mm) tai weber.
vetonit 8000 Linjasaneerausmassalla (kerrospaksuus 10–100 mm) 
joka voidaan siirtää kohteeseen tarvittaessa pumppaamalla. 

Vedeneristys
Märkätiloissa alustat vedeneristetään ennen laatoitusta. Vedeneris-
teenä käytetään siveltävää weber.vetonit WP Vedeneristysmassaa. 
Alusmateriaalina voi olla kivirakenne (esim. Kahi- tai Leca-harkko, 
tiili, betoni, kevytsorabetoni) tai levyrakenne.

Kattavat ohjeet asuntojen märkätilojen vedeneristämiseen löyty-
vät Vetonit Vedeneristysjärjestelmän työohjeesta. 

Vetonit Vedeneristysjärjestelmää käytetään asuntojen ja hotelli-
huoneiden pesu- ja wc-tiloissa sekä kodinhoitohuoneissa. Järjestelmä 
soveltuu myös rasitukseltaan vastaavien märkätilojen vedeneristyk-
seen, kuten taloyhtiöiden, koulujen ja kuntosalien pesutiloihin. Jär-
jestelmä ei sovellu kylmilleen jäävien tilojen eristämiseen eikä koh-
teisiin, joissa vesirasitus on jatkuvaa, esim. uima-altaat.

Vetonit Vedeneristysjärjestelmällä on eurooppalainen ETA 022-01 
mukainen hyväksyntä ja VTT:n myöntämä tuotesertifikaatti, järjes-
telmän laatua valvoo VTT.

Vedeneristystyössä suositellaan käyttämään ammattitaitoista 
märkätila-asentajaa.

Laattojen kiinnitys
Märkätilan laatat kiinnitetään weber.vetonit RF Saneerauslaastilla, 
joka soveltuu hyvin monenlaisille alustoille erinomaisen tartuntansa 
ansiosta tai weber.vetonit RFF Pikasaneerauslaastilla, jota kannattaa 
käyttää, mikäli laatoitustyöllä on kiire. Mikäli laatoituksessa käyte-
tään läpikuultavia lasimosaiikkilaattoja, valitaan kiinnityslaastiksi 
väriltään valkoinen weber.vetonit SUPRA Kevytlaasti.

Saumaus
Laatat saumataan sementtipohjaisella weber.vetonit DECO- tai PROF 
Laattasaumalla. DECO Laattasauma soveltuu erityisen hyvin kaake-
lilaattojen saumaukseen seinillä ja PROF Laattasauma lattialaattojen 
saumaukseen. Saumalaastien vedenimua on lisäainein vähennetty, 
joten veden tunkeutuminen saumaan on vähäistä. Sementtiperustai-
nen saumalaasti on kuitenkin huokoinen materiaali. Tämän vuoksi 
esimerkiksi puhtaan valkoisen sauman käyttöä lattioille ei suositella, 
sillä se väistämättä likaantuu normaalissa käytössä. Laattasaumo-
jen laajasta värivalikoimasta löytyy jokaiseen sisustukseen sopiva.

weber.color Silikonilla saumataan nurkkasaumat, seinä- ja lat-
tialaatoituksen väliset saumat, läpivientien ympärys ja kalusteiden 
liitoskohdat. 

Tuoteperhe varmistaa myös kemioiden kohtaamisen
Weberin Vetonit-tuoteperheen etuna on se, että kaikkien tuotteiden 
yhteensopivuus on tutkittu ja testattu. Käyttämällä tasoitus-, veden-
eristys- ja laatoitustyössä saman valmistajan tuotteita tasoitteista ja 
vedeneristeistä kiinnitys- ja saumalaasteihin asti voidaan varmistua 
tuotteiden yhteensopivuudesta ja koko rakenteen hyvästä pitkäai-
kaiskestävyydestä.

Weberin Vetonit-tuoteperheellä kestävä lopputulos

Piiloon jäävät työt ratkaisevat 
märkätilan teossa

Pesutilojen, saunan ja kodinhoitohuoneen rakentamisessa kiinnitetään 
yleensä eniten huomiota pintoihin ja kalusteisiin, mutta vielä tärkeäm-
pää on tehdä vedeneristys ja muut näkymättömiin jäävät työvaiheet 
huolellisesti ja käyttää yhteensopiviksi testattuja laadukkaita tuotteita. 
Oikein tehdystä märkätilasta on iloa vuosikymmeniksi eteenpäin, kun 
taas väärät materiaalivalinnat tai huolimaton työsuoritus voivat tulla 
kalliiksi ja johtaa vakaviin kosteusvaurioihin.

Lue lisää

http://www.e-weber.fi
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Kosteissa tiloissa näkymättömät työt ovat tärkeimmissä rooleissa.



20 Omataloyhtiö.fi   2016

Teksti: Tapio Näslund   Kuvat: Uponor

Teollisilla esivalmisteilla, kuten tässä tutkimuksessa kohteena 
olevalla Uponor-seinäelementillä voidaan perinteiseen raken-
tamiseen nähden saavuttaa merkittäviä etuja valmistumisajan, 

menetelmien ja kustannusten hallinnassa. Nämä hyödyttävät moni-
puolisesti niin asukkaita ja asuntojen omistajia kuin suunnittelijoita 
ja rakennuttajaosapuolia.

TTS tutki Consti Julkisivut Oy:n  
urakoiman massiivisen korjauskohteen
Tutkimuskohteena oli saneerattava viisikerroksinen kerrostalo, jossa 
oli kolme porraskäytävää ja 45 asuntoa. Talo oli tyhjennetty asuk-
kaista ja saneeraus oli normaalia linjasaneerausta huomattavasti 
massiivisempi. Talossa uusittiin talotekniikka, kylpyhuoneet ja keit-
tiöt kokonaisuudessaan sekä osassa asunnoista toteutettiin muutok-
sia myös huonejärjestykseen. Erityispiirteenä kohteessa oli, että se 
toimi pilottikohteena modulaariselle Uponor-talotekniikkaseinälle. 
Seinä pitää sisällään linjat talotekniikalle ja se korvaa keittiön ja kyl-
pyhuoneen välisen seinän.

TTS Työtehoseuran työntutkimuksen tavoite oli analysoida Consti 
Julkisivut Oy:n Raiviosuonmäen pilottikohteessa kylpyhuoneen sa-
neeraus sekä tekniikkaseinälinjan asennus työvaiheittain alkaen van-
han seinän purkamisesta valmiiseen kalustettuun pintaan sekä esittää 
suositukset seuraavaa kohdetta varten. Työtehoseuran toteuttamassa 
tutkimuksessa seurattiin asennustyön tehokkuuden lisäksi, turvalli-
suutta, menetelmien oikeellisuutta, materiaalivirtoja ja tiedonkulkua.

Uponor-tekniikkaseinä on nopea ja kustannustehokas  
korjausratkaisu
Uponor-tekniikkaseinäratkaisu on uusi, modulaarinen kokonaisrat-
kaisu 1970-luvun tyyppikerrostalojen kylpyhuoneiden ja keittiöiden 

Uponor-tekniikkaseinäelementtien 

asennuksen 
    tehokkuus tutkittiin

korjaamiseksi, kustannusten pienentämiseksi ja läpimenoajan no-
peuttamiseksi.

Uponor-tekniikkaseiniä valmistetaan noin kymmentä perustyyp-
piä. Seinäelementteihin asennetaan valmiiksi erilaisia putkinousuja 
sekä kylpyhuonekalusteita, muun muassa kylpyhuonekaappeja, ve-
simittareita ja wc-huuhtelulaitteita. Kun seinäelementit asennetaan 
vierekkäin, niistä muodostuu valmis seinä.

Korjausrakentamisessa purkutöillä suuri merkitys
Ensimmäisenä vaiheena oli kevytpurku, jossa purettiin asuntojen tek-
niset laitteet, kalusteet, ovet pielineen sekä mm. lattiapinnoitteet. 
Seuraavaksi suoritettiin raskas purku, jonka yhteydessä purettiin 
seinät sekä piikattiin kylpyhuoneen lattia. Raskas purku suoritet-
tiin miesvoimin lekalla. Jätteen poiskuljetus tapahtui kottikärryillä 
ja ämpäreillä. Purun jälkeen rungon aukkopaikat valettiin umpeen. 
Uusia nousulinjoja varten merkittiin paikat ja porattiin läpiviennit. 
Putkituksia varten roilotettiin linjat. Kohde oli tällöin valmis talo-
tekniikkaseinän asennukseen.

Tekniikkaseinien asennuksessa säästetään eniten aikaa
Uponor-tekniikkaseinän elementit nostettiin kerroksiin kurottajan 
avustamana ja kannettiin kurottajasta kohdehuoneeseen. Elemen-
tit asennettiin muodostamaan uusi seinä kylpyhuoneen ja keittiön 
välille. Seinä pitää sisällään nousut vasemmalta lukien seuraaville: 
Ilmanvaihtokanavat, käyttö-vesiputket, seinä WC-elementti, vie-
märielementti, lämpöjohtoelementti. Talotekniikkaseinään liittyy 
elementtinä kylpyhuoneen kattoon asennettava viemärielementti, 
joka liitetään ylemmän kerroksen lattiakaivoon. Kattoon asennetaan 
myös käyttövesiputkiston jakotukki. 

Laajassa korjauksessa huomioitiin myös  
muita merkittäviä työvaiheita
TTS:n tutkimukseen kuuluivat myös kylpyhuoneen lattiavalu, vesie-
ristys ja laatoitus. Nämä valittiin tarkastelun kohteeksi etenkin aika-
taulutuksen ja laaduntarkkailun vuoksi. Nämä työvaiheet varaavat 
koko kylpyhuoneen sisätilan ja ovat sen vuoksi kriittisiä. Kokonaisuu-
teen kuuluva kalusteiden haalaus ja asennus olivat myös tutkimus-
kohteena, mutta näissä asennus tapahtui Puustelli Oy:n toimesta.

Tukimuksen toteutustapa
TTS:n tutkimuksessa kuvattiin videomateriaalia ja valokuvia ana-
lysointia varten, suoritettiin havainnointitutkimus eli frekvenssi-

Suomessa on kasvava elementtivalmisteisten 
asuinkerrostalojen korjaustarve. Uponor onkin 
jo pitkään kehittänyt pitkälle teollisesti esival-
mistettuja tuotteita korjausrakentamisen muut-
tuvaan tarpeeseen. 
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Lisätiedot

www.uponor.fi, yhteydet: projektipalvelu@uponor.com

tutkimus ja haastateltiin seitsemää urakoitsijan edustajaa. Käy-
tännössä esivalmistettujen Uponor-tekniikkaelementtien asennus 
on nopeaa, mutta siitäkin löydettiin lukuisia pieniä kehitysideoita, 
joista suurin osa työn toteutukseen kohdistuvia, mutta myös esi-
valmistukseen liittyviä, joilla voidaan entisestään helpottaa työ-
maata. Kaiken kaikkiaan pilottikohde antoi lupaavia tuloksia no-
peasti toteutettavasta linjasaneerauksesta, jota voidaan edelleen 
kehittää ja parantaa.

Analyysi työn nopeudesta/tehokkuudesta
Uponor-tekniikkaseinä osoitti pilottikohteessa erinomaisia hyötyjä 
muun muassa aikataulutuksen ja logistiikan kannalta. Tekniikkasei-
nän käyttö selkeytti ja nopeutti asennustöitä merkittävästi. Kun me-
netelmästä opitaan ottamaan tuotannonsuunnittelussa kaikki hyöty 
irti ja huomioidaan työntutkimuksessa saatuja kehitysideoita, korja-
us voi jatkossa sujua pilottikohdettakin joutuisammin.

Verrattaessa tuloksia vastaavanlaisen kiinteistön perinteisen 
putkiremontin etenemiseen, pilotissa säästyi aikaa kymmenen 
prosenttia verrokkikohteeseen nähden. Seurannan perusteella 
Uponor tekniikkaseinasennus pystytään aikatauluttamaan pilot-
tiakin tiukemmaksi.

Tuloksia hyödynnettiin jo pilottikohteessa
Työtutkimuksen tavoitteena oli analysoida tekniikkaseinäelemen-
tin asennus sekä kylpyhuoneen saneeraus työvaiheittain ja esittää 
tekniset ja työnsuunnittelua koskevat suositukset. Osa suosituk-
sista hyödynnettiin jo samassa kohteessa ja jatkokehitystä tehdään 
ryhmäkorjaushankkeen seuraavassa vaiheessa. Työtehoseuran to-
teuttamassa tutkimuksessa seurattiin asennustyön tehokkuutta, 
turvallisuutta, menetelmien oikeellisuutta, materiaalivirtoja ja 
tiedonkulkua. 

Sijoittajan intressinä säästömahdollisuus
Sijoittajan näkökulmasta modulaarinen ryhmäkorjaushanke toi mah-
dollisuuden kustannussäästöihin. Aikataulusäästöksi arvioitiin noin 
10 %, sillä tekniikkaseinä yksinkertaistaa ja nopeuttaa työmaatoteu-
tusta. Koko hanketta optimoitiin alusta lähtien ja pilottikohteesta 
saatuja kokemuksia hyödynnettiinkin seuraavassa kohteessa. Jo pel-
kästään asentajien harjaantuminen nopeuttaa asentamista.
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Teksti: Anna-Kaisa Tuomi, Piritta Ståhlström   Kuvat: Pukkila

Uusia ideoita 
  laatoituksiin

Kohteissamme oli ilahduttavasti käytetty uusia, viimeisimpien 
trendien mukaisia laattoja. Messurakentajilta on usein puut-
tunut rohkeutta lähteä kokeilemaan laatoituksissa uusia, en-

nennäkemättömiä ratkaisuja, ja monesti on tyydytty tavanomaisiin 
valintoihin. Tällä kertaa rakentajat olivat kuitenkin rohkaistuneet 
kokeilemaan uutta, joka pikkuhiljaa saa aikaan asennemuutoksen 
rakentajien keskuudessa, eikä valinnoissa enää pelätä kyllästymistä, 
toteaa Pukkilan projektipäällikkö Anne Latvanen.

Eräässä kohteessa perinteisillä valkoisilla laatoilla laatoitettu kyl-
pyhuone sai modernin ilmeen tehosteseinällä, joka oli tehty kokonaan 
kolmiulotteisella mosaiikilla. Tällaisella ratkaisulla saa särmikkyyt-
tä muuten tavanomaiseen laatoitukseen. Laattoja oli käytetty myös 
uudella tavalla, esimerkiksi eräässä messukohteessa saunan lattian 
lisäksi myös seinät oli laatoitettu isoilla laatoilla ja näin saatu koko-
naisuudesta yhtenäinen. Isojen laattojen käyttö kylpyhuoneen lat-
tialla vaatii linjakaivon asentamisen lattian ja seinän reunalle, mikä 
ei välttämättä onnistu kaikissa kohteessa. Messutaloissa oli kiinni-
tetty huomiota myös laatoitusten huolelliseen viimeistelyyn sisus-
tuslistoilla. Pukkilan valikoimaan kuuluvista Progress Profiles -sisus-
tuslistoista löytyy hyvin monenlaisia vaihtoehtoja erilaisten kulmien, 
ikkunanpielien ja lattioiden laatoitusten viimeistelyyn.

Tyyli kuin tyyli – Pukkilasta löytyy ratkaisu
Messujen teemoja olivat muun muassa pohjalaiset rakennus- ja puu-
sepäntaidot sekä Alvar Aallon tyylin ja nykyaikaisen arkkitehtuurin 
yhteensopivuus. – Kohteemme messuilla olivat hyvin erityyppisiä. 
Esimerkiksi yhdessä kohteessamme perinteinen pohjalaistalo on päi-
vitetty nykyaikaan. Alvar Aallon suunnitteluperiaatteiden mukaisesti 
sisustuksen tulee olla sopusoinnussa rakennuksen arkkitehtonisen 
tyylin kanssa. Messuilla näki, että Pukkilasta löytyy ratkaisu, oli ta-
lon tyyli mikä tahansa, sanoo Anne Latvanen.

Uudet ideat käyttöön myös linjasaneerauksissa
Linjasaneeraus on oiva mahdollisuus laittaa taloyhtiön kylpyhuo-
neet uuteen uskoon. Panostamalla laattavalintoihin voi asuntojen 
arvoa ja tasoa nostaa merkittävästi. Tällöin asumisen taso nousee ja 
sen myyminen ja vuokraaminen helpottuvat. Itse laatan valinnalla 
on suuri merkitys, mutta myös laatan ladonta tuo oman mausteen-
sa ulkonäköön. Vaihtelua kylpyhuoneen ilmeeseen voidaan tuoda 
mm. puulattiaa muistuttavalla laatalla perinteisen neliön sijaan. La-
dotaanko laatta kalanruotokuvioon, limittäin vai suoriin riveihin, 

vaikutetaan oleellisesti lopputulokseen. Itse asennustyötä ei kanna-
ta pelästyä; vaikka asennus veisi enemmän aikaa perinteiseen neliö-
laattaan verrattuna, upeasta lopputuloksesta nautitaan kuitenkin 
vuosia tai vuosikymmeniä.

Seinäpintoja on totuttu elävöittämään erilaisilla boordiratkaisuil-
la. Mosaiikit, luonnonkivet ja valmiit boordilaatat ovat olleet tuttu 
näky kylpyhuoneiden seinäpinnoilla niin pysty- kuin vaakasuuntai-
sinakin tehosteraitoina. Vähitellen myös tehosteseinät ovat löytä-
neet koteihin. Voit yhdistää erikokoisia laattoja luoden uniikkeja 
kokonaisuuksia, valita kuusikulmaisen klassikon tai vaikka suuren 
laatan. Laattojen tekstuurit vaihtelevat tasaisen sileästä upeisiin 
3D-efekteihin ja niiden värikirjo on valtava. Niin ikään lattiois-
sa kuin seinissäkin ilmeeseen saa vaihtelua myös eri ladonnoilla.

Valmistaudu tulevaan putkiremonttiin selailemalla kuvia ja mal-
leja, suunnittele oma kokonaisuutesi ja valmistaudu nauttimaan 
unelmiesi kylpyhuoneesta.

Pukkila oli kesän asuntomessuilla Seinäjoella mukana peräti 13 kohteessa. 
Omakoti- ja rivitalokohteissa oli mukavasti esillä uudet laattatrendit: betoni 
ja puusyykuvioiset laatat, rustiikkisuus sekä uudet muodot. Kohteiden  
laatoituksissa oli yhdistelty ennakkoluulottomasti eri kokoisia laattoja  
ja viimeistelyssä hyödynnetty erikoiskappaleita, kuten kulmalistoja. 

Pukkilan palvelut taloyhtiöille
• Suunnittelupalvelu, 3D-kuvat, huonekortit
• Mallitaulut, mallilaattojen toimitukset
• Tekninen neuvonta, asiantuntija-apu
• Kohde-esitteet
• Huoneistokohtainen pakkaaminen
• Kattava kuvasto ja nettisivut
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Reload Res-Cover (vas.)

Nova Arqutectura (yllä)

Luxury Stone (alla)

Skylab (oik.)

Spectra Tellus (oik. alla)
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Monet kaipaavat keittiöönsä lisää tilaa. Petra-keittiömalliston 
uudet innovaatiot tarjoavat ratkaisun tilanpuutteeseen ja 
siitä johtuviin arkisiin ongelmiin. Uudet kalusteinnovaa-

tiot taikovat lisätilaa pieniin tiloihin hyödyntämällä tehokkaasti 
kaikki neliöt.

– Keittiöidemme suunnittelu on käyttäjälähtöistä. Oivaltavilla 
innovaatioilla keittiö täyttää sille asetetut tarpeet sen sijaan, että 
käyttäjät vain sopeutuisivat tilan asettamiin rajoituksiin, sanoo si-
sustusarkkitehti, Novartin tuotepäällikkö Eeva Kokkonen.

Pieniä keittiöitä on yhä enemmän, mutta samalla käyttäjien tar-
peet keittiöiden toiminnoille ovat yhä monimuotoisempia. Kun ne-
liöitä on rajallisesti, keittiön on muuntauduttava joustavasti arjen 
kaikkiin käyttötarkoituksiin, vaikka työtilaksi. 

Plussa ja Klaffi -kaapeilla lisätilaa tyylikkäästi
Suurta elämää halutaan myös pieneen keittiöön. Hyvällä suunnitte-
lulla ja innovatiivisilla kalusteilla saadaan pienikin keittiö toimivak-
si kokonaisuudeksi. Size0-malliston ensimmäisiä innovaatioita ovat 
Plussa- ja Klaffi-kaappi, sekä Wall-seinäjärjestelmä.

– Haluamme tarjota yksilöllisiä, toimivia ja erityisesti arkea hel-
pottavia ratkaisuja. Plussa- ja Klaffi-kaappien sekä uuden seinäjär-
jestelmän idea on monipuolisuus, jossa yksi kaluste voi muuntua 
moneksi, Kokkonen kertoo.

Plussa-kaappi on pyörillä varustettu apukaappi, joka kätkee si-
säänsä runsaasti säilytystilaa ja luo avattaessa kokonaisen pöytätilan 
työskentelyyn tai ruokailuun. Kun ylimääräistä pöytätilaa ei tarvita, 
kaappi voidaan rullata takaisin osaksi kaapistoa.

Klaffi-kaappi on ratkaisu pieneen tilaan, jonne ruokapöytä ei 
mahdu. Seinälle asennettava Klaffi-kaappi avautuu ruokapöydäksi 
tai työtilaksi tarvittaessa. Kaapista löytyy säilytystilaa hyllyinä, lo-
keroina ja taskuina. Klaffi ei ole vain keittiön kaluste, se tuo muun-
tautuvaa työ- ja säilytystilaa myös olohuoneeseen tai lastenhuo-
neen ahtauteen.

Wall-seinäjärjestelmä on avain persoonalliseen sisustukseen. Sei-
nälle tai välitilaan sijoitettavaan järjestelmään voi asettaa käteväs-
ti esille eniten käytettävät veitset, mausteet ja vaikkapa tabletin tai 
keittokirjan reseptinlukua varten. Järjestelmään on helppo asentaa 
led-valot tarvittavaan kohtaan. Wall-monitoimiseinä elää tarpeiden 
mukaan: osia voidaan siirtää, lisätä tai poistaa käyttäjän mielen mu-

Oivaltavista arjen ideoista syntyvät usein parhaat ja toimivimmat 
ratkaisut. Petra-keittiöiden uudet innovaatiot ratkaisevat pienten 
keittiöiden ongelmakohtia inspiroivasti. Yhdellä kalusteella on 
monta käyttötarkoitusta. Näin maksimoidaan tilan käyttö ja  
luodaan sujuvampaa arkea.

Oivaltavia ratkaisuja 
 keittiöihin

Petra-keittiöiden innovaatioilla  
pienetkin tilat hyötykäyttöön

Teksti: Maarit Savolainen   Kuvat: Novart Oy

kaan. Wall-monitoimiseinän avulla kaikki keittiön kauniit esineet 
pääsevät esille ja päivittäin tarvittavat välineet ovat helposti käden 
ulottuvilla.

Klaffi-kaappi
• Seinälle asennettava Klaffi-kaappi, joka avautuu pöydäksi.
• Tarjoaa paljon säilytystilaa kompaktissa koossa: ulkopinnalla on 

säilytystaskut ja avatun kaapin sisältä löytyy hyllykkö. Lisäksi ylä-
puolella on pieni kaappi.

• Kaapin korkeus 1248 mm, leveys 839 mm ja syvyys 223 mm
• Tason syvyys 92 mm, leveys 796 mm, paksuus 20 mm ja korkeus 

720 mm lattiasta

Plussa-kaappi
• Plussa-kaappi on pyörillä varustettu apukaappi, jossa on työtaso.
• Runsaasti säilytystilaa, mm. ulosvedettävä laatikko sekä tilava taso 

isommille astioille ja tavaroille.
• Plussa-kaapille myönnettiin 2015 Red Dot voittaja -palkinto. Red 

Dot -palkinto kertoo tuotteen poikkeuksellisen hyvästä ja inno-
vatiivisesta muotoilusta.

• Plussa-kaapin mitat:
 – Varastomalliston tasot 30 mm, laatikoston päälle tuleva taso 525 

x 560 mm
 – Plussa-taso 654 x 560 mm

Wall-seinäjärjestelmä
• Wall-seinäjärjestelmä on personoitava monitoimiseinä, joka voi-

daan sijoittaa esimerkiksi keittiön välitilaan tai muualle seinälle.
• Järjestelmä koostuu kiskoista, joihin voi kiinnittää haluamansa 

varusteet, kuten hyllyjä, koukkuja, valaistuksen, magneettisen 
veitsitelineen, pidikkeen keittokirjalle tai tabletille ja talouspape-
ritelineen.

• Wall-seinäjärjestelmä parantaa keittiön toimivuutta: usein käyte-
tyt asiat ovat esillä ja helposti saatavilla. Järjestelmällä voi myös 
personoida omaa keittiötä ja nostaa näkyville haluamiaan asioita 
ja esineitä.

• Järjestelmän kokoa voi säätää käytettävissä olevan tilan ja halu-
tun varustelun mukaan.
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”Uudet innovaatiot tarjoavat 
ratkaisun tilanpuutteeseen.”

Tutustu netissä:
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Espoolaisen arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:n toi-
mitusjohtaja Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, on toiminut myös 
pääsuunnittelijakouluttajana ja tuntee hyvin lain vaatimukset 

pääsuunnittelijan vaativaan tehtävään. Arkkitehti Seppäsen mukaan 
hankkeen pääsuunnittelija on rakennuttajan tärkein luottohenkilö, 
joka antaa laaja-alaisen osaamisensa rakennuttajan päätöksenteon 
tueksi jo hankkeen alkumetreillä.

– Näkisin, että rakennuttajan ja pääsuunnittelijan olisi hyvä 
aloittaa yhteistyö määrittelemällä selkeät tavoitteet hankkeeseen. 
Yhteisen tavoitetilan löytäminen on tärkeää sekä uudis- että kor-
jausrakentamisessa. Pääsuunnittelijan tulee selvittää jo hankkeen 
alussa, hankesuunnitteluvaiheessa, suunnittelun ja rakentamisen 
laadun reunaehdot, kuten suunnittelun lähtötietojen kattavuus ja 
ajantasaisuus sekä suunnitteluajan riittävyys koko hankkeen aika-
tauluun suhteutettuna. Pääsuunnittelijan tulee hallita koko raken-
tamisen horisontti.

Pääsuunnittelija johtaa ja koordinoi
Yleensä pääsuunnittelija on kohteen arkkitehti eli rakennussuunnit-
telija, koska hän ratkaisee jo tärkeässä luonnosvaiheessa rakennut-
tajan tilan käyttöön liittyvät toiveet yhdistämällä arkkitehtoniseen 
perusratkaisuun rakenne- ja talotekniikan vaatimukset. Arkkitehdin 
koulutus antaa laaja-alaisimman perspektiivin ratkaista keskeisim-
mät asiat rakennuttajan tilaohjelman ja rakennuspaikan ehdoilla. 
Ja luonnollisesti pääsuunnittelija palvelee asiakasta kuuntelemalla 
ja ottamalla huomioon yksilölliset toiveet sekä uudis- että korjaus-
rakentamisen kohteessa. Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huo-
mioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuk-
sen soveltuvuus aiottuun käyttöön.

Pääsuunnittelija ohjaa ja valvoo suunnitteluryhmän työn edis-
tymistä. Hän koordinoi ja hankkii arkkitehti- ja erityissuunnittelua 
varten riittävät lähtötiedot. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien 
yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta jokaisen erityissuun-
nittelijan vastatessa kuitenkin omasta suunnittelutyöstään ja eri-
tyissuunnitelmiensa teknisestä oikeellisuudesta, tarkentaa Seppä-
nen vastuita. Toki pääsuunnittelija vastaa siitä, että projektissa on 
rakentamisen laatuun korreloivat riittävät suunnitelmat tehtynä ja 
ristiin tarkistettuina. Suunnitteluryhmän laadun tuottokyky kul-
minoituu projektin suunnittelijavalinnoissa. ”Viisas rakennuttaja” 
investoi hyvään suunnittelulaatuun ja antaa koordinointivastuuta 

pääsuunnittelijalleen, ”oikealle kädelleen”. Sopivimmalla pääsuun-
nittelijalla on laaja kokemus vastaavista hankkeista ja oikeat yhteis-
työtahot ja -menettelyt jo hankittuna.

Pääsuunnittelija voi myös kilpailuttaa rakennuttajan tiettyjä han-
kintoja, esimerkiksi ääniteknisen konsultin tai akustikon lausunnon 
rakennuslupaliitteeksi. Suunnittelun johtaminen linkittyy projektin 
johtamiseen ja rakennuttamiseen.

Laatuasiakirjat virastoon ja työmaalle
Pääsuunnittelija pitää yhteyttä viranomaisiin, kuten rakennusval-
vontavirastoon, selvittäen mm. kaavamääräysten ja paikallisen ra-
kennusjärjestyksen toteutumisen laadituissa suunnitelmissa. Pää-
suunnittelija esittelee luonnokset kunnan lupavalmistelijalle tai lu-
pa-arkkitehdille yleensä ns. ennakkopalaverissa. Rakennusvalvon-
nasta saadun ”vihreän valon” jälkeen laaditaan pääpiirustukset eli 
lupakuvat ja työstetään lupaliitteet. Lupahakemus voidaan jättää 
myös sähköisesti useissa kunnissa. Kun rakennuslupa myönnetään, 
on pääsuunnittelijan osallistuttava viraston koollekutsumaan aloi-
tuskokoukseen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän ja vastaavan 
työnjohtajan kanssa. Varsinkin pääkaupunkiseudulla, viranomaiset 
edellyttävät, että pääsuunnittelija hoitaa luonnosesittelyn henkilö-
kohtaisesti alueen lupavalmistelijalle ja tarvittaessa kaupunkikuva-
toimikunnalle, kertoo arkkitehti Seppänen kokemuksenaan. Lain 
mukaan rakennuksen tulee soveltua ympäristöön ja maisemaan sekä 
täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Arkkitehti on 
saanut tähän visuaalisen laadun varmistamiseen koulutuksen.

Rakennejärjestelmän ja talotekniikan perusratkaisujen ja vaati-
musten selvittäminen suunnitteluprosessin aikana on pääsuunnit-
telijan keskeinen koordinointitehtävä. Tyypillisesti erityissuunnit-
telualueita ovat rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelu arkkitehtisuun-
nittelun lisäksi. Vaativimmissa kohteissa kokonaisuuteen sovitetaan 
yhteen myös esim. piha- ja akustinen suunnittelu. Varsinaisen suun-
nittelutehtävän suorittaa pätevyysvaatimukset täyttävä erityissuun-
nittelija, jonka laatima erityissuunnitelma täyttää määräykset ja hy-
vän rakentamistavan vaatimukset. Lisäksi erityissuunnittelijan on 
tehtävä suunnitelmaansa rakennusaikaiset muutokset sekä laadittava 
117 i § mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.

Tilaajan hanke- ja luonnossuunnittelun alkuaiheessa asettamat 
tavoitteet ja laatumääritelmät konkretisoituvat toteutusasiakirjois-
sa. Työmaa-aikaisten ongelmien eliminointiin liittyy mahdollisten 

Pääsuunnittelija ja 

onnistunut hanke
Rakentamisen laadun ja onnistuneen hankkeen yhtenä tärkeimpänä kulmakivenä on suunnittelun laa-
tu. Laadun vartijoihin ja vastuuhenkilöihin viitataan myös laissa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
(MRL 120§) rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakentamistavan vaatimukset. Rakentamisen suunnit-
telussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnitteli-
jan on rakennushankkeen ajan huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon 
huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista. Onnistunut 
yhteistyö rakennuttajan ja pääsuunnittelijan eli ”suunnitteluvaiheen kapteenin”, välillä suuntaa hank-
keen kohti rakentamisen lopputuotteen käsin kosketeltavaa laatua.

Teksti: Tero Seppänen   kuvat: doventus  Oy
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suunnitelmamuutosten hyväksyttäminen tilaajalla ja suunnitteli-
joilla. Ennen kaikkea, osaava ja valpas pääsuunnittelija ennakoi tu-
levia vaiheita ja johtaa aidosti suunnittelua. Erityissuunnitelmat ja 
toteutusasiakirjat laaditaan sovituissa aikatauluissa. Näin varsinai-
nen rakentaminen alkaa hallitusti ja kiireettömästi, kuvaa arkkitehti 
Tero Seppänen toimivan tiimin yhteistyötä. Lopputuloksena on asi-
akkaalle mieluinen sekä terveellinen, turvallinen ja viihtyisä raken-
nuskohde. Pääsuunnittelija on osaltaan ollut toteuttamassa hyvän 
elämän edellytyksiä kestävän rakentamisen ytimessä.

Viestikapula vastaavalle työnjohtajalle
Viraston aloituskokouksen jälkeen alkaa rakentamisvaihe ja vastaa-
va työnjohtaja/valvoja ottaa vastuun työmaan eteenpäin viemisestä, 
hankkeen urakkamuoto huomioituna. Vastaava ja pääsuunnittelija 
hoitavat lakisääteiset tehtävänsä koko hankkeen ajan. On suositel-
tavaa kutsua pääsuunnittelija mukaan työmaakokouksiin, joihin on 
kutsuttu mukaan myös hankkeet urakoitsijat vastuuhenkilöineen. 
Onnistuneessa hankkeessa keskustellaan tiiviisti työmaavaiheessa 
ja kehitetään ratkaisuja hyvässä yhteishengessä. Kun rakennushan-
ke on valmistumassa, pääsuunnittelija huolehtii ”huoltokirjan” eli 
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen kokoamisen koordinoinnista 
aloituskokouksessa määrätyn mukaan sekä rakennusaikaisten muu-
tosten viemisestä viraston ns. RAM-kuviin sekä loppudokumentoin-
nin valmistumisesta ja arkistoinnista. Hän varmistaa rakennuskoh-
teen määräysten ja suunnitelmien mukaisuuden yhdessä vastaavan 
työnjohtajan kanssa. Pääsuunnittelijan olisi suositeltavaa osallistua 
myös rakennusvalvonnan lopputarkastukseen myös pientalohank-
keissa, joissa rautaista suunnittelun johtamista tarvitaan eniten, 
kuvaa toimitusjohtaja Tero Seppänen hankkeen valmistumishetkiä.

Pääsuunnittelija on rakentamisen ja suunnittelun ammattilainen 
ja rakennuttajan luottamushenkilö. Hyvän koulutuksen ja laajan 
kokemuksen rinnalle nousee antaumuksellinen palveluasenne, kun 
ryhdytään viemään arkkitehtina ja pääsuunnittelijana asiakkaan, 
rakennushanketta kohti laadukasta lopputulosta. Hyvin suunnitel-
tuna ja johdettuna rakennushankkeella on erinomaiset mahdolli-
suudet onnistua.

Lisätietoa

www.doventus.fi
Doventus Oy, arkkitehti- ja insinööritoimisto

Pääsuunnittelijan keskeisiä tehtäviä:
• vastaa rakennuslupaprosessista rakennuttajan tukena
• johtaa suunnitteluryhmää ennakoivalla tavalla 
• järjestää suunnitelmien realistisen aikataulutuksen
• vastaa erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta
• toimii yhteistyössä kohteen vastaavan työnjohtajan kanssa
• osallistuu työmaakokouksiin ja urakoiden vastaanottoihin
• koordinoi muutossuunnittelua kustannustehokkaasti
• toimii aina luovalla ja vastuullisella tavalla
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Teksti: Sanna Laine   Kuvat: Loiste

Mietitkö tulevien vuosien 

energiaratkaisuja?

Sähkö on merkittävä kustannus 
taloyhtiöille ja usein mietitään 
miten sähkön myynninosuutta 
voisi pitää maltillisena. Asukkail-
le kannattaa toki antaa vinkkejä 
energiansäästöstä, mutta myös 
taloyhtiön sähkösopimuksen  
valinnalla voi vaikuttaa.

Nykyään osaan taloyhtiöistä on mahdollista asentaa aurinkopa-
neelit ja tuottaa osa sähköstä itse. Kysy lisää aurinkopaneelien 
asennusmahdollisuuksista asiantuntijoiltamme.

Vakaa hinta helpottaa budjetointia
Määräaikainen ja vakaahintainen Loiste Takuu on oikea valinta, kun 
taloyhtiö arvostaa turvallisuutta ja mahdollisuutta pitkäjänteisem-
min suunnitella ja budjetoida sähkönoston kustannuksia. Kun sähkön 
hinta on kiinnitetty tiettyyn kiinteään hintaan, ei tarvitse murehtia 
esimerkiksi kylmien talvipäivien kulutuspiikeistä.

Vakaahintaisena voi halutessaan hankkia myös ympäristöystäväl-
listä vihreää sähköä ja valita Loiste Puhdas -sopimuksen. Puhdas on 
tuotettu 100 % uusiutuvilla energialähteillä.

Hoidamme taloyhtiön energia-asiat ammattitaitoisesti ja luo-
tettavasti. Loisteelta saat kaikki energiaratkaisut saman katon alta.
Asiakkaanamme saat nämä palvelut käyttöösi
– Ammattitaitoisen ja palvelevan yhteyshenkilön
– Netissä toimivan Oma Energia -palvelun tuntimitattujen kohtei-

den seurantaan ja raportointiin
– Konsultointia energia-asioissa, esimerkiksi energiankulutuksen 

osalta
– Energiasalkun asiantuntevan hoidon
– Asiantuntijamme laatiman joka viikkoisen sähkömarkkinarapor-

tin.

Kun haluat keskustella taloyhtiösi sähköasioista lisää, 
ota yhteyttä

Kauko Kemppainen, myyntipäällikkö, puh. 050 597 5373
S-posti: kauko.kemppainen@loiste.fi

Loiste on Suomen energiayhtiöiden kärkijoukossa. Tarjoamme 
asiakkaillemme hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä sekä tuot-
teita ja palveluita, jot-
ka edistävät energia-
tehokkuutta ja  ener-
giansäästöä. Osaava 
ja palvelualtis hen-
kilöstömme tekee 
aina parhaansa, että 
saat vastinetta asi-
akkuudellesi.
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Teksti: Lotta Laxen   Kuvat: Fortum

Fortum Valpas-palvelusta näet kotisi sähkökäytön tai  
kaukolämmön kulutuksen taloyhtiössäsi
Kun haluat tietää, mihin kotonasi kuluu energiaa ja haluat säästää 
energialaskussa, ota käyttöösi ilmainen Fortum Valpas -palvelu. Näet 
palvelusta vuoden, kuukauden, viikon, viikonpäivän ja jopa tunnin 
tarkkuudella kotisi sähkön ja taloyhtiön kaukolämmön kulutuksen. 
Tieto auttaa sinua käyttämään energiaa järkevästi ja seuranta näyt-
tää miten olet onnistunut energiansäästötoimissasi.

Näin hyödyt Valpas-palvelusta: 
• Näet kotisi tai taloyhtiösi energiankulutuksen tarkasti.
• Voit kulutustiedon avulla säästää energialaskussa tekemällä muu-

toksia käyttötottumuksiisi.
• Näet vertailun vastaavan tyyppisiin koteihin tai kiinteistöin.
• Voit asettaa palvelussa energiansäästötavoitteita.
• Voit saada sähköpostiisi hälytyksen lisääntyneestä energiankäy-

töstäsi.
• Voit spekuloida erilaisten toimien vaikutuksesta energiankulutuk-

seesi.
• Jos sinulla on Fortum Tarkka tuntihintainen sähkösopimus, voit 

seurata toteutuneita tuntihintoja eri aikajaksoilla.
Fortum Valpas toimii hienosti myös puhelimessa. Lataa maksuton 
Oma Fortum -sovellus puhelimen sovelluskaupasta.

Aloita energiansäästö 
sen seurannasta

Lokakuussa vietetään jälleen valtakunnallista energiansäästöviikkoa, jonka aikana kiinnitetään huo-
miota energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Fortum tarjoaa omaan sähkön kulutukseen 
ja taloyhtiön kaukolämmön käyttöön erilaisia raportteja, joita on hyödyllistä seurata.

Lue lisää:

www.fortum.fi /valpas ja www.fortum.fi/e-raportti
Fortum tarjoaa kaukolämpöä ja siihen liittyviä raportteja  
Espoossa, Kirkkonummella, Kauniaisissa, Joensuussa, Järven-
päässä ja Tuusulassa. Sähkön  käytöstä kertova Valpas-palvelu 
on ilmainen kaikille sähköasiakkaille. 

Haluatko automaattisesti tiedon taloyhtiön lämmönkäytöstä 
sähköpostiin?
Olipa roolisi taloyhtiössä hallituksen jäsen, asukas tai isännöitsijä, 
on sinulla nyt mahdollisuus tilata kaukolämmön kulutuksen seuran-
taraportti suoraan sähköpostiisi. E-raporttiin on koottu tärkeimmät 
tiedot, joita taloyhtiössä kannattaisi kuukausittain seurata.

Saat sähköpostiraportin suoraan sähköpostiisi kerran kuussa, 
eikä se vaadi erillisiä kirjautumisia ja muistettavia salasanoja. Sen 
avulla on helppo seurata kulutusta ja raportin selkeät nuolet ja vih-
reä ja punainen symboliväri auttavat havainnollistamaan mahdolli-
set poikkeamat. Seurattavia asioita ovat esimerkiksi mihin suuntaan 
taloyhtiön lämmönkulutus on menossa sekä vertailu vastaavan tyyp-
pisiin taloyhtiöihin.

Tilaa e-raportti www.fortum.fi/e-raportti
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Myrsky varoittaa

Teksti: Minna Saha   Kuvat: Jarno Kylmänen

Mitä homekoira tekee?
Homeen ja kosteusvaurion alkuperää on välillä hankala löytää. Ih-
misnenä haistaa sisäilmaan kuulumattomia hajuja, mutta jos hajun 
tiedetään olevan huomiota vaativa – halutaanko ongelma tunnustaa.

Homekoira on tässä asiassa lahjomaton. Jos asunnon rakenteissa 
on hometta tai home tulee ilmavuotona asuntoon esimerkiksi ala-
pohjarakenteen alta, koira käy merkkaamassa paikat, joista vaurion 
tutkiminen voidaan aloittaa. Koiran kuonoa ei voida harhauttaa de-
sinfiointiaineilla, sillä koiran hajunerottelukyky on niin hyvä, ettei-
vät voimakkaat tuoksut hämää sitä.

Kuinka Myrskystä tuli homekoira?
Myrsky on neljä tasokoetta läpi käynyt konkari. Homekoiraura alkoi 
vuonna 2010 puolen vuoden iässä, jolloin Kannuksen maaseutuo-
pistoon haettiin Hometalkoot-projektiin pilottikoiria ja -ohjaajia. 
Koulutuksessa koiran hajuaisti ehdollistetaan tietyille hajuille, jot-
ka koira oppiikin tunnistamaan nopeasti. Toinen osa koulutusta on 
sosiaalistuminen: koiran on sopeuduttava erilaisiin eteen tuleviin 
uusiin tilanteisiin.

Jatkuvaa koulutusta
Vaikka koira on valmistunut opistosta, kouluttaminen jatkuu. Tomi 
Vahekoski kertoo kouluttavansa Myrskyä silloin, kun on pidempiä 
vapaita. Puhtaassa tilassa, kuten esimerkiksi uudessa omakotitalos-
sa, piilotettujen näytepurkkien etsiminen ja löytäminen ovat koulu-
tuksen kannalta parasta. Töitä Myrsky tekee noin joka toinen päivä 
– koirakin tarvitsee lepopäivän.

Koiranohjaajalla olisi hyvä olla rakennusteknistä ymmärtämys-
tä. Tomi on opiskellut rakennus- ja sähkötekniikkaa sekä suoritta-
nut mm. Ratekon pätevöityneen kosteudenmittaajan koulutuksen.

Ohjaajan on kouluista saatavien oppien lisäksi opittava tunte-
maan eri vuosikymmenien rakennustavat sekä sen, miten silloisia 
ohjeita ja määräyksiä on kierretty. Aina ei rakenneta piirustusten ja 
hyvän rakennustavan mukaisesti. Esim. asunnoista saattavat puut-
tua korvausilmaventtiilit tai rakennusjätteitä on jätetty lahoamaan 
alapohjaan tai on säästetty.

Myrsky, 7 vuotta, on saksanpaimen-
koira ja homekoira. Homekoiran voi 
kutsua paikalle, kun epäilee asunnos-
sa olevan hometta.
Asunnot, joissa on ”vanha mummo-
lan” haju ominaishajuna, ei pitäisi olla 
olemassakaan. Kun tällainen haju pe-
siytyy kotiin tai asuntoon, hajun syy 
on tutkittava. 

Hometta vai jotain muuta?
Koiran merkkaamissa kohdissa Tomi tekee pinta- ja rakennekosteus-
mittaukset, sisäilman laadun mittaukset, lämpökamerakatselmuk-
set sekä ilmavuotojen mittaukset. Jos vielä halutaan, niin tehdään 
lisäksi VOC-tutkimus.

Aina, jos koira ilmaisee hometta, on kyse homeesta. Mutta aina ei 
ole kyse rakenteellisesta vauriosta, vaan home saattaa tulla sisäilmaan 
alapohjarakenteen alta ilmavuotona. Sokkelin ja seinän liittymäkoh-
dassa voi olla ilmavuoto, joka tuo korvausilman sisälle huoneeseen. 
Tämä puolestaan on merkki siitä, että ilma ei vaihdu hallitusti. Asun-
non ilmanpoisto toimii todennäköisesti hyvin, mutta korvausilmaa 
ei tule sisälle muualta kuin rakenteiden raoista. Ilmavuoto aiheuttaa 
epämiellyttävän hajun sisäilmaan – eikä se terveellistäkään ole. Ala-
pohjarakenteen alla on hyvin usein kosteutta, lämpöä ja ravinteita, 
joten myös homeiden esiintyminen alapohjarakenteen alla on yleis-
tä. Puhdistamaton ilma sisältää epäpuhtauksia, jotka kasaantuvat 
aikojen saatossa asukkaan elimistöön.

Korvausilma kuntoon
Tällaisissa tapauksissa, joissa sisäilmahaittojen hajun syyksi todetaan 
ilmavuoto, Tomi Vahekoski suosittelee korvausilmaventtiilien asen-
tamista asuntoon ja alapohjarakenteen tiivistämistä. Moni ei halua 
asentaa kotiinsa korvausilmaventtiileitä. Pelätään reiän tekemistä 
seinään tai puiseen tuuletusluukkuun, vedon tunnetta ja energiahuk-
kaa. Vedon tunne johtuu siitä, kun ilma vihdoin alkaa vaihtua asun-
nossa tai korvausilmaventtiileitä on poistoilmaventtiileihin nähden 
liian vähän. Ts. ilmaa poistuu asunnosta enemmän kuin mitä asun-
toon tulee sisään. Energian karkaaminen harakoille voidaan estää 
valitsemalla lämpötilan mukaan säätyvät venttiilit. Sisään tulevan 
ilman puhtaus saadaan varmistuttua hankkimalla venttiilit, joihin 
saa asennettua suodattimet.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

www.terveysilma.fi sekä www. homekoira.com
terveysilma@terveysilma.fi
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Velco ja Fitrete – parhaat yhdessä
VELCO-korvausilmaventtiili on varustet-
tu termostaatilla, jonka ansiosta ilman-
vaihto toimii ympäri vuoden. Lämpölaa-
jenemiseen perustuva termostaatti säätää 
venttiilin avausta portaattomasti kaikkina 
vuodenaikoina. Helppoa ja toimivaa ilman-
vaihtoa paikkaan kuin paikkaan.

FILTRETE-suodattimen kuiduissa ole-
van pienen sähköisen varauksen ansiosta 
suodatin toimii kuin magneetti: pienhiuk-
kaset tarttuvat suodattimeen kiinni, jopa 
ne näkymättömät, terveydelle juuri kaik-
kein haitallisimmat hiukkaset. VTT:n mit-
tausten mukaan Filtrete yltää peräti suo-
datusluokkaan F7.

Alapohjan tuuletukseen  
Velco APT-laitteisto
Velco APT -laitteisto tuulettaa ja pitää ala-
pohjan kuivana, poistaa radonin, vaihtaa 
ilman suunnan, jolloin alapohjan epäpuh-
taudet eivät nouse asuintiloihin, edullinen 
asentaa ja käyttää – sähkön kulutus toi-
minnassa max 140 W/h ja laitteisto voi-
daan tarvittaessa kytkeä talovalvontajär-
jestelmään tai ohjata antureilla.

Myrskyn ilmaisemat kohdat saattavat johtua alapohjarakenteen homepitoisesta ilmavuodosta.
Ilmavuodot saadaan kuriin ilmanvaihtoremontilla; korjaukseen riittävät ilmanvaihtoventtiilit.
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Teksti: Jimmy Sobott   Kuvat: Juhana Tuomi

Rakennusten käyttö on muuttunut
Digitalisoituminen on lisääntynyt ja kuuluu jokaisen arkeen. Ruoka-
kauppaan ei tarvitse välttämättä enää itse mennä ja vaateostokset 
tehdään helposti omalta kotisohvalta. Valtaosa nuorista pelaa tieto-
kone- ja älypuhelinpelejä tai somettaa mieluummin kuin pelaa ulko-
pelejä tai viettää aikaa ulkona. Mahdolliset sisäilmaongelmat koros-
tuvat, kun yli 90 % ajasta vietetään sisätiloissa. 

Rakennuksissa on aina ollut kosteusvaurioita ja hometta, mutta 
rakennusten huonon tiiveyden vuoksi ongelmat eivät ole aikaisem-
min tulleet esiin nykyisessä laajuudessaan. Tämänhetkiset määräyk-
set taas edellyttävät rakennusten olevan energiatehokkaita ja tiiviitä. 
Myös veden käyttötottumukset ovat muuttuneet ja esim. suihkujen 
ja saunojen sekä yleisesti ottaen useiden vesipisteiden yleistyminen 
rakennuksissa on lisännyt kosteusvaurioiden määrää.

Lisäksi huolimaton rakentaminen ja huoltotöiden laiminlyönti ovat 
omalta osaltaan vaikuttaneet kosteusvaurioiden syntymiseen. Nykyään 
kiinnitetään huomiota entistä enemmän rakennusfysikaaliseen suun-
nitteluun, jonka tavoitteena on varmistaa rakennuksen lämpö- ja kos-
teustekninen toimivuus. Jos rakennus tai rakenne ei ole rakennusfy-
sikaalisesti toimiva, saattaa rakenteisiin kerääntyä kosteutta, joka voi 
mahdollistaa tietyissä olosuhteissa mikrobikasvuston kasvamisen. 

Lisääntyneiden sisäilmaongelmien taustalla  
usein ilmanvaihdon toiminta
Aina syy ei välttämättä ole rakenteissa. Ilmanvaihdon toimivuus, 
käyttöajat ja ilmanvaihtojärjestelmän kunto vaikuttavat suuresti 
sisäilmaan ja sen laatuun ja voivat näin korostaa sisäilmaongelmia. 

Poistoilmanvaihdon ollessa liian suuri suhteessa tuloilmanvaihtoon, 
alipaine imee korvausilman läpi rakenteiden, joissa saattaa olla esim. 
kosteus- ja homevaurioita tai muita epäpuhtauksia tai kuituja. Myös 
hajuhaitat muista huoneistoista voivat levitä ilmanvaihdon johdosta. 

Puutteellinen tai riittämätön ilmanvaihto taas voi nostaa hiilidiok-
sidipitoisuutta yli raja-arvojen, mikä itsessään saa aikaan raskaan ja 
epämukavan sisäilman. Ilmanvaihtojärjestelmä tuleekin nuohota ja 
huoltaa säännöllisesti. Ongelmana voi myös olla, että ilmanvaihto on 
alun perin suunniteltu pienemmille käyttäjämäärille.

Sisäilmaongelmat eivät kuitenkaan aina johdu rakenteiden kos-
teusvaurioista tai kemiallisista epäpuhtauksista. Näitä yleisempi epä-
puhtauksien lähde ovat pienhiukkaset, joita kulkeutuu ulkoilmasta 
sisätiloihin etenkin suodattamattoman tuloilman kautta.

Vanhoissa rakennuksissa ei tuloilman suodatusta ole tai se on 
riittämätöntä. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tuloilman riittävän 
suodatuksen järjestäminen on haastavaa, ja lisäksi suodattimien jär-
jestelmällisen puhdistuksen varmistaminen asuinrakennuksissa on 
ongelmallista. Tuloilman suodattaminen on tärkeää myös siitepölyjen 
vuoksi, jotta allergiaoireista ei tarvitse kärsiä sisätiloissa.

Sisäilmaongelmat ovat harvoin yksiselitteisiä ja oireilun syy tulisi 
aina selvittää. Oireilun ilmeneminen on yksilöllistä, samaan tapaan 
kuin samassa tilassa voi yhdellä olla kuuma ja toisella kylmä. Oireilevien 
henkilöiden kokemusta ei siis tulisi vähätellä. Kerran altistunut myös 
oireilee herkemmin jatkossa. Jos epäillään sisäilmaongelmaa, ongelmat 
tulee selvittää hallitusti ja niihin erikoistuneiden henkilöiden toimesta.

Sisäilmaongelmat 
taloyhtiössä

Sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet jo vuosia. Miksi sisäilmaan liittyvät 
ongelmat ovat niin yleisiä? Miksi ne ovat nousseet pinnalle juuri nyt sekä 
uusissa että iäkkäämmissä kohteissa? Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? 
Onkohan omassa taloyhtiössäni kytemässä sisäilmaongelma?

Väärässä paikassa säästäminen nostaa kokonaiskustannuksia
Siellä missä on kysyntää, on myös tarjontaa, ja sisäilmaongelmien 
lisääntyminen on kerännyt vaihtelevaa palvelutarjontaa ongelman 
ympärille. Esimerkistä käyvät suosiotaan kasvattaneet homekoira-
palvelut. Hyvän homekoiran avulla voidaan saada tieto mahdollisen 
mikrobikasvun olemassaolosta, mutta ei ongelman syystä. Home-
koira ei milloinkaan ole itsessään ratkaisu sisäilmaongelmiin, vaan 
se pystyy onnistuessaan ainoastaan selvittämään ongelman olemas-
saolon. Valitettavasti homekoiran kouluttajalla ei aina ole riittävää 
kokemusta rakennusalalta tai sisäilma-asioista, mikä heijastuu myös 
homekoiratutkimuksen lopputulokseen. 

Sama puute on valitettavasti myös sisäilmanäytteenotossa. Vaik-
ka ilmanäytteessä todettaisiinkin epäpuhtauksia, sen avulla ei saada 
selville niiden lähdettä tai tietoa, miten mahdollinen ongelma poiste-
taan. Lisäksi sisäilmanäytteenotossa ei välttämättä saada havaintoja 
ollenkaan, vaikka rakenteissa piilisikin suuri ja laaja vaurio.

Miten sisäilmaongelmat tutkitaan oikein?
Kuinka sitten tulisi toimia, kun lähdetään tutkimaan mahdollista si-
säilmaongelmaa? Kutsutaan paikalle sisäilmaongelmiin erikoistunut 
asiantuntija. Tämän jälkeen selvitetään lähtötiedot, kuten ilmanvaih-
tojärjestelmä, rakennetyypit ja mahdolliset riskirakenteet, ja laadi-
taan kohteeseen soveltuva tutkimussuunnitelma. 

Tutkimussuunnitelmassa määritetään mm. tehtävät tutkimuk-
set, mahdollisten rakenneavausten määrä ja sijainti, tarvittavat mit-
taukset kuten sisäilman olosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, 
hiilidioksidi), paine-eromittaus ja näytteenotot sekä ilmanvaihdon 

Onnistuneen sisäilmakorjauksen muistilista:
Isännöitsijä ottaa yhteyttä kokeneeseen sisäilmaongelmiin eri-
koistuneeseen asiantuntijaan, joka:
• toimittaa etukäteen nähtäväksi referenssit sekä yritykseltä 

että asiantuntijalta.
• tutustuu kohteeseen ja selvittää perus- ja lähtötiedot sekä 

haastattelee käyttäjiä / asukkaita.
• selvittää ilmanvaihtojärjestelmät sekä rakenteet ja tekee ris-

kianalyysin.
• suorittaa tarvittavat kuntotutkimukset ja tekee niiden loppu-

tuloksena ehdotuksen jatkotoimenpiteistä sekä asianmukaiset, 
kohteeseen sopivat korjaussuositukset.

• laatii korjaussuunnitelmat tarvittavine piirustuksineen ja 
työselostuksineen.

Tämän jälkeen:
• Valitaan urakoitsija ja 

toteutetaan korjaus. 
Huomioidaan myös 
työnaikainen valvonta.

• Varmistetaan hyvä si-
säilman laatu ja terveel-
linen ympäristö.
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tutkimukset. Tutkimussuunnitelman sisältö voi myös hieman elää 
tutkimusten aikana, jos esim. rakenneavauksissa ilmenee etteivät 
lähtötiedot olleet paikkaansa pitävät. 

Tehtyjen tutkimusten lopputuloksena ovat jatkotoimenpide-eh-
dotukset ja asianmukaiset kohteeseen soveltuvat korjaussuositukset. 
Panostamalla ammattitaitoiseen ja riittävän kattavaan kuntotutki-
mukseen pystytään selvittämään oireilun syyt ja määrittämään toi-
menpiteet ongelman poistamiseksi. 

Tämän jälkeen tulee laatia korjaussuunnitelma, jonka toteuttaa 
riittävän kokemuksen ja ammattitaidon osaava henkilö tai yritys. 
Korjaussuunnitelmassa esitetään tehtävät korjaukset, käytettävät 
materiaalit ja korjausten laadunvarmistus. 

Valitettavan usein korjaussuunnittelu laiminlyödään ja kutsutaan 
suoraan urakoitsija tekemään korjaus. Tällöin riskinä on korjauksen 
epäonnistuminen ja oireilun jatkuminen. Pahimmillaan käyttäjille tai 

asukkaille aiheutuu pysyviä terveyshaittoja, ja rakennusalan maine 
kulkee jälleen väärään suuntaan. 

Kuten kaikkea korjausrakentamista, myös sisäilmakorjaustyötä tu-
lee valvoa ulkopuolisen valvojan toimesta. Valvonnalla varmistetaan, 
että korjaukset tehdään laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Korja-
usten jälkeen suoritetaan vielä homesiivous, jotta mahdollisesti kon-
taminoituneet materiaalit eivät aiheuta oireilua korjausten jälkeen.

Kysyttävää?

Wise Group Finland Oy, Korjausrakentaminen
Jimmy Sobott, kehitysjohtaja
jimmy.sobott@wisegroup.fi, 044 427 9266
www.wisegroup.fi
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Nykyaikainen ilmanvaihto 
säästää lämmitysenergiaa

Teksti: Ali Aaltonen   Kuvat: Vallox Oy

Kun rakennuksesta tuuletetaan ulos lämmintä ilmaa, sen tilalle 
tuleva ulkoilma pitää talvella lämmittää. Sillä ei ole merkitys-
tä, miten ilma asunnosta poistuu: tapahtuupa se sitten ikkuna-

tuuletuksella, painovoimaisen ilmanvaihdon kanavia pitkin tai huip-
puimurin imemänä. Kun patterit lämmittävät asuntoa, osa lämmitys-
energiasta menee ulkoseinien ja ikkunoiden läpi ulos, mutta suuri osa 
kuluu korvausilman lämmittämiseen. Talvipakkasilla raollaan oleva 
ikkuna vaatii kuuman patterin estämään huoneen jäähtymistä, mutta 
lämmitetty ilma karkaa saman tien ikkunan yläreunasta takaisin ulos.

Asennettavissa myös jälkikäteen
Huoneistokohtainen ilmanvaihto voidaan asentaa jälkikäteen myös 
vanhoihin rivi- ja kerrostaloasuntoihin. Asuntokohtainen tulo-pois-
tolla varustettu ilmanvaihtokone poistaa ilmaa märkätiloista ja keit-
tiöstä aivan kuten koneellisesti tai painovoimaisesti toimiva pois-
toilmanvaihtokin. Ero on siinä, että korvausilmaventtiileitä ei enää 
tarvita, vaan tuloilma tuodaan hallitusti ilmanvaihtokoneen kautta 
ja lämmitetään talvella poistoilman lämmöllä. Raitis, lämmitetty ja 
suodatettu tuloilma tuodaan olohuoneeseen ja makuuhuoneisiin. 
Lämmöntalteenotolla varustetulla ilmanvaihtolaitteella jopa yli 75 
% poistoilman lämmöstä voidaan käyttää korvausilman lämmittämi-
seen. Näin lämmityskulut alenevat merkittävästi. Suuri säästö syntyy 
myös siitä, että asukas voi säätää asuntonsa ilmanvaihdon tehoa ja 
keittiön kärynpoistoa omien tarpeidensa mukaan.

Sähkönkulutus pientä
Nykyaikaisten ilmanvaihtolaitteiden sähkönkulutus on hyvin pien-
tä. Ilmanvaihtokoneen levylämmönvaihdin itsessään ei kuluta lain-
kaan energiaa, koska siinä ei ole liikkuvia osia. Poistoilman lämpö 
siirtyy johtumalla ohuiden alumiinilevyjen läpi kylmään tuloilmaan. 
EC-tasavirtapuhaltimien sähkönkulutus on erittäin alhainen. Yhden 
saunomiskerran kiukaan sähkökulutuksella voidaan pyörittää ilman-
vaihtolaitteen puhaltimia jopa viikkoja. Ilmanvaihtolaitteissa on li-
säksi kaikkein kovimpia talvipakkasia varten sähkövastus tuloilman 
lisälämmittämiseen, mutta tehokkaan lämmöntalteenoton ansiosta 
sitä tarvitaan varsin vähän. Ilmanvaihtolaitteen oma sähkönkulutus 
on kokonaisuudessaan vain noin kymmenesosa lämmöntalteenoton 
tuomasta energiansäästöstä.

Ota huomioon remontin ajankohta
Edullisinta huoneistokohtaisen ilmanvaihdon asentaminen on sil-
loin, kun asunnossa tehdään muutakin remonttia. Esimerkiksi linja-

Ilmanvaihtosaneerauksella on mahdollista pienentää rakennuksen näkymätöntä 
energiahukkaa oleellisesti. Usein kuvitellaan, että vain silminnähden liikkuva osa 
kuluttaa energiaa. Kuitenkin itse ilmanvaihtojärjestelmän ja sen puhaltimien  
sähkönkulutus on pieni osa ilmanvaihdon energiankulutuksesta. Suurin osa  
energiasta kuluu ulkoa tulevan korvausilman lämmittämiseen.

saneerauksen yhteydessä ilmanvaihtokanavat voi asentaa samoihin 
koteloihin uusien putkien tai viemäreiden kanssa. Kannattaa ottaa 
huomioon, että vesiputkien uusimisen tai viemäriremontin jälkeen 
käyttö- ja jätevedet kulkevat kuten ennenkin, mutta ilmanvaihto-
saneeraus tuo rakennuksen varustelultaan 2000-luvulle. Energiaa 
säästävä ilmanvaihto parantaa asumismukavuutta ja nostaa asun-
non jälleenmyyntiarvoa.

MyVallox – puhtaasti parempaa tekniikkaa
MyVallox-ilmanvaihtokoneilla ilmanvaihto on vaivatonta. Ko-
neiden mukana tuleva tyylikäs värinäytöllinen MyVallox Control 
-ohjain perustuu ilmanvaihdon tiloihin: Kotona, Poissa, Tehos-
tus tai Takkatoiminto. MyVallox-ilmanvaihtokoneet mittaavat 
sisäilman kosteutta ja säätävät sopivan tehon automaattisesti. 
Näin esimerkiksi suihkun jälkeen ylimääräinen kosteus poistuu 
sisätiloista nopeasti eikä jää muhimaan rakenteisiin vaaranta-
maan sekä talon että asukkaiden terveyttä.

Ilmanvaihdon ohjaus etänä
Ilmanvaihdon ohjaus on mahdollista kiinteän ohjaimen lisäk-
si myös MyVallox Cloud -pilvipalvelun kautta. Sen kautta voit 
hallita kotisi ilmanvaihtoa netissäkin, vaikkapa loman aikana 
puhelimella. Ohjauksen monipuolisuutta lisää taloautomaa-
tioon liitettävyys (Modbus- tai KNX-väylään) sekä kaksi ul-
koista liitäntää. Näitä voidaan hyödyntää esimerkiksi erilliseen 
takkakytkimeen, ulko-oven pieleen asennettavaan Kotona/
Poissa-kytkimeen tai liesikuputehostukseen.

Lue lisää

www.vallox.fi
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Eteisen kattoon koteloitiin Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmä.

Ilmanvaihtokanavat ovat siististi piilossa koteloituna.

Kerrostalon ilmanvaihtosaneeraus.
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Ratkaisut vallinneisiin ongelmiin
Putkiremontin laajuus pieneni suunnitellusta, kun huomattava osa 
taloyhtiön kylpyhuoneista ei ollut saneerauksen tarpeessa. Alkupe-
räisen suunnitelman mukaisen perinteisen putkiremontin sijasta 
päädyttiin pitkän pohdinnan jälkeen toteuttamaan viemäreiden pin-
noitukset sekä uusien vesijohtojen asentaminen uusiin paikkoihin. 
Koska rakennusteknisten töiden tarve väheni, päätettiin myös, ettei 
ilmanvaihtohormeja lähdetä kunnostamaan.

”Koska toisaalta ilmanvaihdon kohentamista pidettiin erittäin tär-
keänä, todettiin hallituksen selvityksen pohjalta hormi-imurit käy-
tännössä ainoaksi kustannuksiltaan järkeväksi ratkaisuksi. Osakkaat 
hyväksyivätkin yksimielisesti hormi-imureiden lisäämisen peruspa-
rannukseen”, Niskanen kertoo.

”Alan lehdistöä tutkimalla löysimme pari toimijaa, joilta pyysim-
me tarjouksen taloyhtiötämme koskien. Toimijoiden tarjousten esit-
telyjen sekä hankkeen kumppaneiden kokemusten pohjalta Eskonin 
tuotteisiin päätyminen oli helppo päätös”, Niskanen jatkaa.

Hormi-imureiden hankinta osana taloyhtiön monimuotoista pe-
rusparannushanketta sujui kaiken kaikkiaan hyvin. Hankkeen aikana 
suurimmaksi haasteeksi paljastui taloyhtiön hormiston monimuotoi-
suus sekä siihen ullakkorakentamisen myötä kohdistuneet muutokset.

”Hankkeen aluksi tehty hormikartoitus valitettavasti paljastui 
epäluotettavaksi ja tarkennustöitä jouduttiin suorittamaan. Omal-
ta osaltaan tämä tarkoitti Eskonin toimitussisällön kasvattamista al-
kuperäisestä sekä toimitusaikojen muuttumista aiemmin suunnitel-
lusta. Toimitusaikaa pidensi myös ullakkorakentamisen yhteydessä 
uusitun peltikaton viimeistelytöiden sekä Eskonin toimituksen yh-
teensovitus”, Niskanen kiteyttää prosessia.

Hankkeen valmistumisen jälkeen ilmanvaihto parantunut 
selkeästi
Pekka Niskasella on omakohtaista kokemusta ilmanvaihdon parantu-
misesta. Omassa asunnossa on ollut helppo seurata tilanteen kehit-
tymistä sekä todeta kokemusperäisesti ilmanvaihdon parantuneen. 
Asunnossa ei ole enää ollut havaittavissa myöskään hajuhaittoja, 
jotka olivat johtuneet vedon riittämättömyydestä. Hajuhaitat ovat 
poistuneet käytännössä kokonaan.

”Meidän kokemuksemme pohjalta hormi-imurit, etenkin kokoo-
jakammioita hyödyntäen ovat kustannustehokas ja toimiva tapa 
parantaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Voimme suositella Eskonia 
toimittajaksi toisaalta heidän käytännössä todistetun ammattitai-
tonsa ja toisaalta laajan tuotevalikoimansa puolesta, sillä he olisivat 
voineet toimittaa myös harkitsemiamme hormien osittaiskorjauksia 
useammalla menetelmällä”, Niskanen kertoo.

”Hormi-imureiden hankkimista harkitseville taloyhtiöille haluam-
me korostaa huolellisen hormikartoituksen tärkeyttä. Jälkiviisaana 
voimme todeta, että se olisi kannattanut tehdä Eskonin kanssa yh-
teistyössä siten, että he olisivat asiantuntijana voineet valvoa kar-
toittajan työnlaatua.”, Niskanen opastaa.

Ilmanvaihdon parantamisessa 

huolellisuus on avain 
onnistuneeseen lopputulokseen

As Oy Museokatu 30ssa päätettiin toteuttaa putkiremontin yhteydessä laaja  
perusparannus ja ullakkorakentaminen. Hanketta suunniteltaessa osakkaat  
nostivat esille paino voimaisen ilmanvaihdon parantamisen tärkeyden.  
Asunto-osakeyhtiön tarinaa avaa hankkeen aikainen hallituksen  
puheenjohtaja Pekka Niskanen.

Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Eskon Oy

Kiinnostuitko ilmanvaihdon parantamisesta tai  
hormien kunnostamisesta?

Kutsu asiantuntija paikalle kartoittamaan taloyhtiösi tarve.
Eskon Oy, Juha Jutila/040 8306701
eskon@eskon.fi
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Teksti: Pekka Orne   Kuvat: AD-Lux Oy

Valoa on oltava tarjolla riittävästi joka kohdassa, sillä kat-
vealueet aiheuttavat helposti turhia tapaturmia. Toisaalta 
taas on huolehdittava energiatehokkuudesta. Kun valaista-

vaa aluetta on paljon, voi ledeihin siirtyminen tuoda huomattavan 
säästön. Ledeillä toteutettuun valaistukseen kun yhdistetään vielä 
järkevä valon ohjaus, niin energiansäästömahdollisuudet vain pa-
ranevat. Tämä tarkoittaa, että valo palaa vain siellä missä kulloin-
kin liikutaan. Esimerkiksi kahdeksan kerroksisessa talossa on ihan 
turhaa pitää valoja päällä joka kerroksessa, jos asukas menee vaik-
kapa toiseen kerrokseen. 

Avuksi valaistussuunnittelu
Valaistus kannattaa suunnitella hyvin ja miettiä kokonaisuutena. 
Ulkotiloissa on yhtä lailla tärkeää päästä liikkumaan turvallisesti. 
Pitää nähdä missä kävelee ja toisaalta pitää tulla nähdyksi. Pihava-
laistuksessakin voidaan ohjata valojen syttymistä tai himmenemistä 
nykyaikaisella ohjauksella.

Kaikki pihatiet, parkkipaikat, yleiset tilat on suunniteltava yksi-
löllisesti. On otettava huomioon myös pihojen kallistukset ja kulmat, 
jotta kaikki valaistusta tarvitsevat alueet osataan valaista oikeaan ai-
kaan ja oikealla tavalla. Yleisissä tiloissa voidaan miettiä esimerkiksi 
liiketunnistimia ohjaamaan valoja. 

Kannattaa muistaa, että taloyhtiön hallitus on vastuussa liikku-
jien turvallisuudesta. Valaistus vaikuttaa varsin merkittävästi tur-
vallisuuteen. Pyydä AD-Luxilta arviota nykyisestä valaistuksesta ja 
ehdotuksia tilanteen parantamiseen.

Valaistusprojekteissa apunasi

AD-Lux Oy
puh. 02 517 0300 tai adlux@adlux.fi
www.adlux.fi

Riittävä ja oikeanlainen valo 
takaa turvallisen kulkemisen

Taloyhtiöiden valaistusta 
suunniteltaessa on tärkeää 
miettiä asukkaiden turvallinen 
liikkuminen taloyhtiön alueel-
la. Tämä koskee niin piha- kuin 
talon sisäisiäkin alueita.

Valaistusta suunniteltaessa käytetään apuna DiaLux-suunnitteluohjelmaa. Tällä voi-
daan simuloida tuleva valaistustilanne vastaamaan remontin jälkeistä tilannetta.

Meiltä saat  
valaistusremonttiin:
• sisävalaisimet porrashuo-

neisiin ja varasto- ja huol-
totiloihin

• upotettavat ja pinta-asen-
nettavat led-paneelit

• seinävalaisimet ulos
• valaisimet piha- ja paikoi-

tusalueille
• Led-polttimot sekä loiste- 

ja Led-putket nykyisiin 
valaisimiin
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Teksti: Kari Heikkilä   Kuvat: Sähköinfo Oy

Etsi sähköasentajaa

www.löydäsähkömies.fi

Säästöä  
valaistusta parantamalla
Valaisimet ledeiksi ja ohjaus liiketunnistimilla

Kiinteistösähkön suurkuluttajia ovat vanhat valaisimet, jotka 
lisäksi ovat usein päällä turhaan – ellei lamppu ole jo ehtinyt 
palaa loppuun. Energiaa säästävillä ledivalaisimilla ja valais-
tuksen ohjauksella estetään turha energiankulutus samalla 
kun liikkumisen mukavuus ja turvallisuus paranevat.

Valaisimen sijainti tulee harkita tarkoin, jottei pihalle jää pimei-
tä kohtia ja ettei kulkija luo varjoa vaikkapa ulko-oven lukkoa käyt-
täessään. Valon tarve eri tiloissa on erilainen – jätekatoksessa tar-
vitaan tehokas kohdevalo, kun taas kulkureitille riittää hyvä yleis-
valo. Pihan valaisuunkin valonlähteistä ykkösvaihtoehto on ledi. Se 
on pitkäikäinen ja kaikista valonlähteistä energiatehokkain. Lisäksi 
ledi syttyy täyteen valotehoonsa heti, eikä sen valontuotto laske ko-
villakaan pakkasilla.

Valonohjausjärjestelmillä voidaan ohjata samassa tilassa olevia 
useampia valaisinryhmiä joko yhdessä tai erikseen. Tekninen asian-
tuntija Henrik Rousku toteaa, että esimerkiksi rappukäytävässä va-
laisin kykenee tunnistamaan kulkijan hyvissä ajoin. Järjestelmä rea-
goi saapuu kulkija sitten mistä suunnasta tahansa, valo syttyy ennen 
saapumista ja sammuu pienellä viiveellä heti poistumisen jälkeen. 
Kulkijan ei siis enää tarvitse haparoida pimeässä kytkimiä etsien. 
Koska kaikkien portaikon valaisinten ei tarvitse syttyä kerralla, käyt-
tömukavuuden noustessa syntyy myös säästöä.

Putkijohdoilla muutokset joustavammin
Henrik Rousku muistuttaa, että mikäli muutoksia tarvitaan, kannat-
taa sähköasennukset tehdä putkellisella asennuksella. Tällöin johdo-
tuksia ja kytkentöjä, kuten valaistuksen ohjausta, voidaan muuttaa 
putketonta tekniikkaa huomattavasti joustavammin. Nykyään on 
saatavissa valmiiksi johdotettuja, taipuisia putkia eli putkijohtoja, 
joilla asennus on entistä edullisempi toteuttaa.

Asennustyössä kannattaa käyttää sähköasentajan kanssa valittu-
ja sähkötarvikkeita, joille tavarantoimittaja myöntää STUL-takuun. 
Lähialueen sähköasentajat löytyvät helposti sähköalan yhteisestä 
maksuttomasta palvelusta www.löydäsähkömies.fi.

Ledi kuluttaa vain murto-osan hehkulamppuun verrattuna, vaik-
ka sen valovoimakkuus on moninkertainen. Se ei myöskään kuu-
mene kuten hehkulamppu. Taloyhtiöissä on paljon valaisimia, 

jotka on suunniteltu hehkulampulle, eivätkä ne ole parhaimmillaan 
edes nykyisillä korvaavilla valonlähteillä.

Löydä sähkömies -palvelun asiantuntija Henrik Rousku Sähkö- ja 
teleurakoitsijaliitosta muistuttaa, että valaisimia uusiessa kannattaa 
varmistaa valonlähteiden saatavuus myös tulevaisuudessa. Selkeintä 
on vaihdattaa nykyisiin valopisteisiin ledivalaisimet, joihin sisältyvät 
valonlähteet, liitäntälaitteet ja jopa liiketunnistimet.

– Ledivalaisin on yhtenäiseksi kokonaisuudeksi suunniteltu pa-
ketti, joka on toimivin ratkaisu myös valontuoton kannalta. Ne an-
tavat tilaan aiempaa enemmän ja raikkaamman sävyistä valoa ilman 
valopisteiden lisäämistä.

Lampunvaihdosta kerralla historiaa
Energiatehokkaat ledivalaisimet maksavat itsensä nopeasti takaisin 
jo yksin sähköä säästämällä. Taloyhtiössä on oma merkityksensä 
huolto- ja vaihtovälin harventumisella, käytännössä huoltovapau-
della. Hehkulampun vaihtoväli oli vain noin 1 000 tuntia, kun ledi-
en valontuotto alkaa heiketä näkyvästi vasta 50 000–70 000 käyt-
tötunnin jälkeen.

Taloyhtiön tilojen valaisinkartoitus kannattaa tehdä yhdessä säh-
köurakoitsijan tai sähkösuunnittelijan kanssa, jolloin saa selville myös 
lisävalaisinten tarpeen. Samalla on hyvä huomioida tarvittavat oh-
jaus- ja säätötarpeet.

Ohjauksella helppoutta ja turvallisuutta
Valaistuksen ohjauksen avulla valoa on aina oikeaan aikaan ja oikeas-
sa paikassa. Aikaohjaus sekä liike- ja hämärätunnistimet lisäävät tur-
vallisuutta ja poistavat turhan sähkönkulutuksen. Henrik Rouskun 
mielestä etenkin sisäänkäyntien edustat, kulkureitit ja talon nume-
roiden valaiseminen kannattaa kytkeä aika- tai hämäräohjaukseen. 
Muilla piha-alueilla voi käyttää liiketunnistimia.
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Taloyhtiön valaisinkartoitus kannattaa tehdä 
yhdessä sähköurakoitsijan kanssa, jolloin tulee 
huomioitua myös ohjaus- ja säätötarpeet, sa-
noo  Löydä sähkömies -palvelun asiantuntija 
Henrik Rousku Sähkö- ja teleurakoitsijaliitosta.
 

Valon tarve eri tiloissa on erilainen – jätekatok-
sessa tarvitaan tehokas kohdevalo, kun taas 
kulkureitille riittää hyvä yleisvalo.
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Teksti: Suvi Moisio   Kuvat: IVT

Katso lisää

 www.omataloyhtio.fi tai www.ivt.fi

Maalämpöjärjestelmän mitoitus kohteen mukaan
Lämmitysjärjestelmän muutostyöt alkavat kiinteistön tarpeen arvi-
oinnilla. Ensimmäisessä vaiheessa mitoitetaan teho eli kartoitetaan 
millaisen pumpun rakennus tarvitsee. Tämän jälkeen mitoitetaan sii-
hen sopiva kaivo. – Niin isoa kiinteistöä ei ole, etteikö maalämmön 
teho riittäisi. Mutta mitoituksen täytyy olla riittävä ja käytettyjen 
pumppujen laadukkaita kertoo IVT Center Turku Oy:n perustaja Ve-
li-Matti Rautanen. – Alle 300 neliömetrin suuruiset kiinteistöt pär-
jäävät tavallisesti yhdellä kaivolla. Neliöiden lisääntyessä kaivojen 
määrä lisääntyy. Vaihtelua on myös kaivojen syvyyksissä. Karkeasti 
tiivistettynä 100 metriä on minimi ja 400 metriä maksimi. Varsinai-
nen lämpökaivo on halkaisijaltaan tyypillisesti noin 115 millimetriä 
Rautanen selvittää.

Vuosikustannukset laskivat selvästi
Kaarinan Piikkiössä sijaitseva As Oy Piikkiönketo on nelikerroksi-
nen, 29 huoneiston kerrostaloyhtiö. Vuonna 1981 rakennettu kiin-
teistö lämpeni aiemmin öljyllä ja sähköllä, jolloin vuosikustannuk-
set nousivat yli 30 000 euroon. – Ekologinen maalämpöjärjestelmä 
yhdistettynä kustannustehokkaaseen lämmön talteenottoon laski-
vat vuosikustannukset 8600 euroon, Veli-Matti Rautanen laskee. 
Takaisinmaksuajaksi järjestelmälle muodostuu kuusi vuotta. – Tar-
jouksemme hyväksyttiin sekä edullisuuden että myös kattavuuten-
sa ansiosta. Kun kaikki tarpeellinen toimitetaan yhdestä paikasta, 
prosessi pysyy tilaajan kannalta yksinkertaisena ja helposti hallin-
noitavana. – Maalämpöjärjestelmiin perehtyneitä valvojia ei välttä-
mättä ole helppo löytää, joten vähennämme asiakkaan vaivannäköä 
suosittelemalla alan ammattilaista. 

Huoleton tapa siirtyä maalämpöön
Maalämpöön siirtymistä jarruttaa monen kiinteistön kohdalla pro-
jektin korkeat investointikulut. Taloyhtiöllä voi olla jo rasitteena 
suuria kertainvestointeja, esimerkiksi linjasaneeraus tai julkisivu-
remontti. Tällaisissa tilanteissa taloyhtiön taloudellinen tilanne ei 
välttämättä taivu kustantamaan kertaluontoisesti lämmitysjärjes-
telmän vaihtoa, vaikka se toisikin merkittävää säästöä pidemmäl-
lä aikavälillä.

St1 Lähienergia tarjoaa ratkaisuna tilanteeseen kahta hinnoit-
telutavaltaan erilaista palvelumallia sen mukaan, kuinka nopeas-
ti investointikulut halutaan kattaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 
eli St1 Lähilämpö-palvelussa sopimus tehdään elinkaarimallilla, 
mikä tarkoittaa käytännössä kiinteää kuukausimaksua järjestel-
män käytöstä.

Maalämpöä ilman isoa kertainvestointia
– St1:n investoima lämpölaitos tuottaa tietyn verran säästöä asiak-
kaan aiempaan lämmitysjärjestelmään verrattuna ja näillä säästöillä 
katetaan laitteiston investointi- ja ylläpitokulut sekä korot, selventää 
St1 Lähienergia Oy:n toimitusjohtaja Kristian Savela. – Asiakkaalla 
on saattanut olla aiemmin esimerkiksi kaukolämpösopimus, jossa 
energiasta on maksettu vaikkapa 80 €/MWh. Me laskemme hänelle 
uuden tarjouksen ja myymme maalämmöllä tuotettua energiaa esi-
merkiksi 70 €/MWh, jolloin asiakas saavuttaa 10 euron säästön il-
man omaa investointia. Koska kyseisen mallin hinnoittelu perustuu 
megawattitunteihin, on asiakkaalla alusta alkaen tiedossaan vain yksi 
hinta, Savela kertoo.

St1 Lähienergian tarjoaman palvelumallin soveltuvuus varmis-
tetaan aina tarkalla kohdekartoituksella. – Maalämmön apuna voi-
daan käyttää myös erilaisia lämmöntalteenottolaitteita ja aurinko-
paneeleja. Varsinaisen lämmitysjärjestelmän yhteyteen voidaan li-
sätä myös muita asiakkaan arkea helpottavia digitaalisia palveluita, 
Savela kertoo.

St1 Nukkumo-nimisessä palvelussa huoneistoon asennetaan eri-
laisia olosuhdetietoja kuten lämpötilaa ja ilmapainetta mittaava an-
turi. Kun kyseiset tiedot syötetään yhdessä sääennusteen ja pörssi-
sähkön hinnan kanssa järjestelmään, voidaan lämpöpumpun käyt-
töä optimoida näiden parametrien perusteella. Pilvipalvelun kautta 
myös asukkaat itse pääsevät käsiksi huoneistokohtaisiin tietoihin.

Vanhan lämmitysjärjestelmän uusimiselle on hyvät perusteet; 
nykyaikainen maalämpö on öljylämmitystä taloudellisempaa 
sekä ympäristöystävällisempää. Lämpöpumppu tuottaa jopa 
neljä kertaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Siitä on hyö-
tyä myös paikalliselle ympäristölle, sillä lämpöpumput eivät 
tuota ns. suoria päästöjä, kuten nokea tai savua.

Vaivaton tie 
edulliseen energiaan

Lämmitystavan muuttaminen maalämpöön
Maalämpö soveltuu hyvin suurien asuinrakennusten lämmön-
lähteeksi. Järjestelmän käytössä kiinteistön koko ei aiheuta 
rajoitteita, sillä isoissa kohteissa kytketään tarvittava määrä 
maalämpöpumppuja rinnakkain. Viime vuosina maalämpö on-
kin tullut erittäin suosituksi kerros- ja rivitaloissa edullisten 
käyttökustannusten sekä ympäristöystävällisyytensä vuoksi.

Saavuttaaksesi suurimmat energiasäästöt, luota ammatti-
laisiin. Se, mikä on paras ratkaisu, selviää, kun kaikki tarpeet ja 
edellytykset on otettu huomioon, ja tarkat laskelmat on tehty.
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Laajavuorentiellä oli tehty päätös julkisivu-, ikkuna- ja ulko-ovi-
remonteista, kun samaan aikaan taloyhtiössä alettiin haikailla 
vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen perään. Myös putkiremon-

tin hankesuunnittelu olisi käynnistymässä taloyhtiössä lähiaikoina.
”Jyväskylään oli tulossa rakennusmessut ja isännöitsijä laittoi 

minulle linkin lamit.fi:n seminaariin, johon sitten otin osaa. Semi-
naarissa vaikutuin lamitin esityksestä ja kutsuin heidät kertomaan 
toiminnastaan taloyhtiömme hallitukselle”, kertoo Laajavuorentie 
viiden hallituksen puheenjohtaja Eino Jaakkola.

”Tapaamisessa kerroimme, että tarkoituksenamme on vaihtaa 
ikkunaremontin yhteydessä myös vanhat väsyneet huippuimurit, ja 
tässä tilanteessa lamit mainitsi asian, jota emme olleet itse tulleet 
ajatelleeksi. Olimme saneet ikkunafirmalta tarjouksen uusista imu-
reista ja olisimme tietenkin tilanneet ne, ellei lamitin edustajaa olisi 
koskaan tavattu. Tapaamisessa kävi ilmi, etteivät tarjouksessa olleet 
imurit välttämättä olleetkaan yhteensopivia esim. lämmöntalteen-
ottojärjestelmän kanssa, joten, jos olisimme tilanneet ko. imurit ja 
myöhemmin sitten ottaneet lämmöntalteenoton käyttöön, olisim-
me melkoisella varmuudella joutuneet taas vaihtamaan uudet imurit. 
Näin ollen oli erittäin perusteltua lähteä selvittämään eri lämmitys-
vaihtoehtojen kustannustehokkuutta, jotta tietäisimme valita oikean-
laiset huippuimurit. Ikkunafirmalta saatu tarjous on erittäin hyvä, 
mutta jos imurit ovat vääränlaiset, olisi niiden ostaminen järjetöntä. 
Saimme siis jo tässä vaiheessa rahanarvoista tietoa”, jatkaa Jaakkola.

”Taloyhtiössä ongelmia aiheuttavat äkisti muuttuvat tilanteet. 
Esimerkiksi vuokratontti, jolla rakennus seisoo. Vuokranantaja (eli 
kunta) voi esimerkiksi päättää nostaa vuokraa jopa 5-10 kertaisek-
si. Olisi siis hyvä säästää jossain toisaalla ja pitää kulut kurissa. Toki 
muutenkin kiinteistön kulut ovat kasvusuunnassa ja säästöjä etsi-
tään ahkerasti. Ratkaisuksi tulee lämmitysremontti, jossa nykyisen 
lämmitysjärjestelmän rinnalle tai jopa korvaavaksi otetaan uusi läm-
mitysmuoto”, toteaa Ari Järvinen lamit.fi:stä.

As Oy Laajavuorentie 5:ssä on lämmitysmuotona kaukolämpö. 
Epävarmuus kaukolämpöyhtiön veloitusperusteista ja niiden mah-
dollisista muutoksista aiheuttavat huolta. Ongelmana vain oli, ettei 
taloyhtiön hallituksesta maallikkojäsenineen löytynyt osaamista 
päättää mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä. Naapuritalossa oli to-
teutettu maalämpöön siirtyminen ja kaukolämmöstä oli kokonaan 
poistuttu, mutta voisiko naapuritalon ratkaisun suoraan ”apinoida” 

omaan taloyhtiöön? Harkittiin lämmön talteenottoa, poistoilman 
lämmöntalteenottoa, maalämpöä sekä aurinkolämpöä. Kuitenkaan 
ei löydetty järkeviä argumentteja päätöksissä, suuntaan tai toiseen. 
Kyseessä on kuitenkin valtavan iso päätös, jonka oikeellisuudesta 
haluttiin olla varmoja.

”Innoittavana tekijänä meillä tosiaan oli naapuriyhtiö, jossa on 
jo otettu käyttöön lämmöntalteenotto ja maalämpö. He tekivät 
muutoksen kun se varmasti oli kustannustehokasta, mutta vuodes-
sa-parissa on tilanne näköjään muuttunut huomattavasti, eikä kaik-
ki olekaan niin selvää. Heidän raportoimansa säästöt (lämmöntal-
teenotosta) olivat varsin merkittäviä, mutta nykyisessä tilanteessa 
ei välttämättä päästäkään enää samoihin lukemiin”, jatkaa Jaakkola 
Laajavuorentieltä.

Lamit tekee lämmitystapa- ja aurinkoselvityksiä, joiden avulla rat-
kaistaan myös Laajavuorentie viiden ongelma: mikä on paras vaihto-
ehto juuri tähän taloon, mikä on kustannustehokkain hankintakus-
tannuksiltaan ja mikä on edullisin ylläpitää? Lamit laskee ylläpitoku-
lut 10–20 vuodelle tai pidemmälle aikavälille, jotta hankintakustan-
nusten todellinen vaikutus selviää. Hankintakustannuksiltaan halvin 
järjestelmä ei ole välttämättä edes muutaman vuoden tarkastelulla 
edullisin ja toisinpäin: kalliimpi lämmitysjärjestelmä maksaa usein 
itsensä takaisin hyvinkin tehokkaasti.

”Ongelmia taloyhtiön osakkaille tuottavat myös tekniset ratkaisut, 
joiden miettiminen ja ymmärtäminen on maallikoille vaikeaa. Lamit.
fi tekee valinnasta helppoa asiantuntemuksensa avulla. Taloyhtiö saa 
kysyä ja käyttää palveluitamme, jotta asiat tulee tarkasti selvitetyksi. 
Luotettavuus varmistuu sillä, että lamit toimii puolueettomasti. La-
mit ei myy laitetta vaan tarkastelee puolueettomasti eri merkkisiä, 
hyviä ratkaisuja ja tekee niistä tarkat vertailut. Vertailussa vaikuttaa 
moni asia: tekninen laatu, hinta, energiankulutus, takuuasiat, sopi-
musasiat, toimitusajat, referenssit, osaaminen, tarjouksen tarkkuus 
ja säästölaskelmat. Lamit.fi tekee näistä kaikista yhteenvedon ver-
tailun helpottamiseksi ja hyvän päätöksen tekemiseksi”, toteaa Ari 
Järvinen lamit.fi:ltä.

”Kaikkien näiden remonttien keskellä selvitykseen laitetut eurot 
eivät tunnu isolta panostukselta ja tutkimuksesta saatu tieto/hyöty 
on arvokas lisä talomme ”päivityksessä”. Tutkimus kannatti ehdot-
tomasti tehdä juuri nyt ennen ikkunoiden ja huippuimuroiden vaih-
toa”, jatkaa Jaakkola.

Lämmitystapaselvitys 
  maksaa itsensä aina  
    moninkertaisesti takaisin

Jyväskylän As Oy Laajavuorentie viidessä on 50 huoneistoa ja kaksi liiketilaa. 
Rakennus on rakennettu vuonna 1970 ja asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä  
neliöihin. Yhteensä asuinpinta-alaa on yli 3000 neliötä, lämmitetty nettoala 
on 4478 neliötä. Asukkaita on pyöreästi 80, vauvasta vaariin. Osa asukkaista 
on asunut talossa jopa yli 40 vuotta. Noin 40 % asunnoista on sijoitusasuntoja. 
Lämmitysmuotona Laajavuorentie viidessä on kaukolämpö.

Teksti: Heidi Uusitalo   kuvat: Lamit
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Lisätietoa

www.lamit.fi, Ari Järvinen, puh. 040-538 1869

Tilanne nyt?
As Oy Laajavuorentien hallituksen puheenjohtaja kertoo, että läm-

mitystapaselvitys on tehty ja tällä hetkellä odotetaan, että hallitus 
kokoontuu käsittelemään asiaa. Hallitus tekee lopulliset päätökset 
asiassa ja tekee päätösehdotuksen yhtiökokoukselle. Asunto-osa-
keyhtiössä on huomattavasti helpompi viedä tällaisia suurehkojakin 
päätöksiä lävitse, kun päätöksille on runsaasti ulkopuolisen asian-
tuntijan näyttöä. Yleensähän taloyhtiön ongelmana on löytää asian-
tuntijataho, joka tekee puolueettoman arvion taloyhtiön tilanteesta.

”Kaikki sujui sovitusti ja nopealla aikataululla. Luulimme selvi-
tyksen vievän pitkään, mutta se valmistuikin yllättävän nopeasti. Ai-
noaksi hankaluudeksi taisi tulla joidenkin dokumenttien hankkimi-
nen, koska kaikkia tietoja ei ole vielä sähköiseen muotoon saatettu. 
Lamitin henkilökunta kauttaaltaan tuntuu olevan erittäin ammatti-
taitoista ja ystävällistä. He ottivat meidän toiveemme erinomaisesti 

huomioon. Lamitista sai aina jonkun projektista tietävän helposti 
kiinni ja hölmöihinkin kysymyksiimme suhtauduttiin asiallisesti. 
Pystyn suosittelemaan heidän palvelujaan lämpimästi muillekin, 
olen tyytyväinen”, toteaa Jaakkola.

Parasta kaikessa on, että kokonaisuutta seurataan niin sovittaessa 
koko hankkeen ajan. Koko Lämpöselvityspaketti muodostuu esisel-
vityksestä, tarjouspyynnöstä ja kilpailutuksesta, yhteenvedon laati-
misesta, asiakkaan päätöksestä hankkia järjestelmä, sopimusasiakir-
jojen laatimisesta, valvonnasta ja uuden järjestelmän tehokkuuden 
seurannasta. Taloyhtiön rooli on vain nauttia säästöistä.
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Teksti: Monica Mäkelä  kuvat: NIBE Oy

Vihdissä sijaitseva taloyhtiö As Oy Ojakkalan Hiekkarinne uu-
disti lämmitysjärjestelmänsä keväällä 2016. Taloyhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja Mikko Luostarinen jutteli LVI-Palvelu 

Havantola Oy:n Pekka Havantolan kanssa taloyhtiön runkoputkire-
montin yhteydessä uusimmista lämmitysmuodoista ja -tekniikois-
ta. Sillä hetkellä kaikki taloyhtiön lämpö syntyi öljykattilan kautta. 
Keskustelussa nousivat esiin ilma-vesilämpöpumput sekä niiden 
energiatehokkuus.

– Minä innostuin välittömästi! Tajusin myös samalla, että jokai-
nen päivä, jona meillä öljyä palaa, tekee tappiota. Ja että mitä no-
peammin pumput saamme, niin sitä nopeammin alamme kerryttää 
säästöjä, Mikko muistelee. 

“Tämä on kaikista uusinta teknologiaa”
Mikko lähti selvittämään ja tutkimaan asiaa tarkemmin. Hän toi ta-
loyhtiön tietoon tarvittavia tietoja esimerkiksi järjestelmän hyöty-
suhteen suuruudesta, kuoletusajasta sekä kokonaiskustannuksista. 

– Tämä on kaikista uusinta teknologiaa eikä markkinoilla ole tois-
ta, tätä tehokkaampaa järjestelmää. Myös NIBE:n antama tuotetakuu 
oli taloyhtiöllemme tärkeä, turvaa luova tekijä. 

– Yksi syy lämmitysjärjestelmän uusimiseen ja ilma-vesilämpö-
pumppujen sekä aurinkokeräimien asentamiseen oli myös öljyn koko 
ajan hiljalleen kasvava hinta. Vaikka se nyt hetkellisesti alhaalla oli-
sikin, emme usko, että se siellä pysyy, Mikko summaa. 

Kolmen lämmitysmuodon kokonaisuus
LVI-Palvelu Havantola Oy teki taloyhtiölle tarjouksen lämmitysjärjes-
telmän uusimisesta. Tarjouksia pyydettiin myös neljältä muulta toi-
mijalta, mutta Pekan tarjous voitti. Vanhan öljykattilan rinnalle pää-
dyttiin asentamaan aurinkokeräimiä sekä kaksi NIBE:n F2300-mallin 
ilma-vesilämpöpumppua. Kyseisen mallin pumppu on suunniteltu 
isompiin kiinteistöihin toimimaan yhdessä vesikiertoisen lämmi-
tyksen kanssa. Samassa yhteydessä lisättiin myös kaksi uutta läm-
minvesivaraajaa, jotka kasvattivat lämpimän käyttöveden varannon 
noin viisinkertaiseksi – 450 litrasta 2000 litraan.

– Työ vei kaikkineen noin kaksi viikkoa kahdelta työmieheltä. NI-
BE:n ilma-vesilämpöpumput on helppo asentaa, niissä tulee hyvät 
ohjeet mukana sekä tarvittaessa myös kytkentäkaaviot. Yhdessäkään 

minun asentamassani koneessa ei ole ollut mitään ongelmia. Jos on 
pätevä sähköasentaja, niin laitteiston käynnistyksenkin pitäisi sujua 
helposti, Pekka kertoo. 

– Asennus sujui kokonaisuutena hyvin. NIBE:n pumput sijaitsevat 
varastorakennuksen takaseinässä eikä niistä aiheudu häiriötä meille 
asukkaille. Mitään meteliäkään ei kuulu.

– Olemme olleet kyllä äärimmäisen tyytyväisiä Pekan työskente-
lyyn ja hänen työnsä jälkeen. Pekan sai helposti kiinni ja hän saapui 
aina tarvittaessa nopeasti paikalle. Asiakaspalvelu oli todella hyvää, 
Mikko kiittelee.

“Tällaisesta järjestelmästä on iso hyöty ympäristölle,  
mutta myös meille taloudellisesti”
Öljyä ei taloyhtiössä ole toistaiseksi kulunut lainkaan enää touko-
kuun ensimmäisen päivän jälkeen. Laskelmien mukaan voidaan 
uudella järjestelmällä säästää öljyä vuositasolla jopa 9000 litraa eli 
1000 litraa per asunto. Se on huima määrä. Lämmitysjärjestelmän 
yhteenlaskettu kuoletus- eli takaisinmaksuaika on Mikon arvioiden 
mukaan noin viisi vuotta.

– Öljyn kulutus loppui käytännössä kuin seinään, kun aurinkoke-
räimet asennettiin ja otettiin käyttöön toukokuun alussa. Olisimme 
varmasti saaneet niistä huomattavia hyötyjä jo aiemminkin keväällä, 
mutta projektin suunnittelu vei alkuvuodesta aikaa ennen kuin töi-
hin päästiin, Mikko sanoo.

– Nyt ei öljy pääse loppumaan koskaan kesken ja pääsemme sa-
malla vaikuttamaan konkreettisesti omaan hiilijalanjälkeemme. Täl-
laisesta järjestelmästä on iso hyöty ympäristölle, mutta myös meil-
le taloudellisesti. Ympäristö siis voittaa ja samalla lompakko pysyy 
aiempaa pulleampana. Ihmettelenkin, että mikseivät tämän tyyppi-
set järjestelmät jo yleisty enemmän. Voin ehdottomasti suositella 
tällaista muillekin!

NIBE:n ilma-vesilämpöpumppu  
mukana pienentämässä 

rivitaloyhtiön hiilijalanjälkeä
Kolmen talon ja yhdeksän asunnon rivitaloyhtiö As Oy Ojakkalan Hiekkarinne on 
rakentanut lämmitysjärjestelmänsä kolmen eri lämmitysmuodon yhtenäiseksi  
kokonaisuudeksi. NIBE:n sisäyksikkö ohjailee kahden F2300-mallin ilma-vesi-
lämpöpumpun lisäksi aurinkokeräimien sekä öljykattilan toimintaa. Kaksi NIBE:n 
ilma-vesilämpöpumppua ovat nyt osaltaan pienentämässä taloyhtiön hiilijalan-
jälkeä yhdessä aurinkokeräimien kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lisätietoa: www.nibe.fi tai 09-274 6970
Yhteydenotto: www.omataloyhtio.fi/yhteydenotto/?yh=183
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Ilmastonmuutoksen myötä on hiilijalanjäljen pienentäminen tärkeää: as.oy Ojakkalan 
Hiekkarinteessä öljylämmitys vaihdettiin hybridilämmitykseen.
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Teksti: Mariana Ravonius   kuvat: Oy Danfoss  Ab

Paras mahdollinen asumismukavuus
DEVIn markkinoille tuoma DEVIreg™ Smart tuo kotisi lämmityksen 
kertaheitolla nykypäivään. Järjestelmä antaa sinulle mahdollisuu-
den säätää kotisi lämmitystä mistä vain ja milloin vain. Sähköisen 
lattialämmityksen ohjaukseen suunniteltu DEVIreg™ Smart toimii 
täysin mobiilisti. Termostaatista on mahdollista säätää lämpötilaa 
myös manuaalisesti.

Mobiilialustalla voit määrittää halutut lämpötilat huonekohtai-
sesti koko kotiisi. Mikäli haluat säästää energiaa vielä enemmän, 
on sinun mahdollista suunnitella omaan elämänrytmiisi parhaiten 
soveltuva viikkoaikataulu. Valmiiksi ohjelmoimasi aikataulu laskee 

Täysin uusi mukavuuden ja 

ohjattavuuden taso, 
 ympäristöystävällisesti  
  ja energiaa säästäen

Onko kotonasi käytössä sähköinen lattialämmitys? – Haluaisitko 
mahdollisesti päivittää lämmitystäsi ilman kalliita remontteja, joissa 
pintoja täytyy avata ja sietää pölyä ja remontoinnin ääniä? Se onnis-
tuu kyllä, sillä sähköisen lattialämmityksen uudistaminen ja hallinta 
ei ole koskaan ollut yhtä helppoa, älykästä ja nykyaikaista.

kotisi lämpötiloja poissaollessasi ja nostaa lämmöt normaalille oles-
kelutasolle ohjelmoimasi paluuajan mukaan.

Termostaatti hyödyntää tarvittaessa myös ennakointia lämmityk-
sessä, jolloin termostaatti laskee halutusta kellonajasta taaksepäin 
milloin lämmitys on tarpeen aloittaa, jotta on valmis oikeaan aikaan 
ja halutussa lämpötilan pyyntiarvossa. Laatimasi ajastus voi olla päi-
väkohtainen, joka päivälle sama tai jonkinlainen kombinaatio kuten 
arkipäivät ja viikonloppu.

Lisäksi järjestelmässä on käytössä myös niin kutsuttu tuuletustoi-
minto, joka päällekytkettynä havaitsee nopean ja normaalista poik-
keavan lämpötilan pudotuksen ja jää tarkkailemaan tilannetta. Tark-
kailutilanteessa termostaatti käy anturitiedot läpi, mikäli termos-
taatti toteaa kaiken olevan kunnossa, lämmitys ei kytkeydy päälle.

Soveltuu myös vanhempiin lattialämmitysjärjestelmiin
Yleensä lattialämmitysjärjestelmää tai sen termostaattia vaihdettaes-
sa on tiedossa lattia-anturin vaihto. DEVI tarjoaakin nyt ratkaisun, 
joka pienentää mahdollista remontointimäärää. DEVIreg™ Smart 
järjestelmän hienoutena on, että olemassa olevia ja kunnossa olevia 
lattialämmitysjärjestelmiä sekä lattia-antureita ei tarvitse vaihtaa. 
Olemassa olevan järjestelmän valmistajalla ei ole myöskään merki-
tystä, sillä DEVIreg™ Smart on yhteensopiva eri järjestelmien kanssa. 
Pelkkä termostaatin vaihto siis riittää. Muistathan, että sähköasen-
nusten tekemiseen vaaditaan ammattilainen.

Säästä energiaa ja seuraa kulutusta
DEVIreg™ Smartin avulla sinun on helppo vähentää ja pitää lämmi-
tystä alhaisemmilla säädöillä silloin kun normaalille ololämpötilal-
le ei ole tarvetta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kodin jäädessä 
lomamatkan ajaksi tyhjilleen tai vaikka loma-asunto toisella paikka-
kunnalla. DEVIreg™ Smart näyttää monipuolisuutensa myös tässä 
vaiheessa, sillä voit yhdestä puhelimesta hoitaa esimerkiksi oman 
kodin, työpaikan, loma-asunnon jne. lämmityksen, mikäli kohteissa 
on käytössä DEVIreg™ Smart.

Miten sitten selviää energiankulutus? Termostaatin käyttöönotto-
vaiheessa määritellään teho, jota laite ohjaa. Voit halutessasi tarkas-
tella energiankulutusta ohjauslaitteen applikaatiossa 7 päivää taak-
sepäin, 30 päivää taaksepäin tai kokonaiskulutuksen termostaatin 
käynnistämisestä lähtien. Tieto kulkee mukanasi, etkä tarvitse eril-
listä palvelua energiakulutuksesi selvittämiseen.

DEVIsmart™ -sovellus on iOS- ja 
Android-yhteensopiva ja sovel-
luksen voit ladata itsellesi Google 
Playsta tai vaihtoehtoisesti App 
Storesta ilmaiseksi. Lattialämmi-
tyksesi helppokäyttöisen ohjaus-
järjestelmän voit ladata helposti 
joko puhelimeesi tai tablettiisi.
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Hiljaisempi huoneisto helposti
Akustiseen jousirankaan perustuvalla ääneneristysratkaisulla saa-
daan parannettua huoneistojen välistä ääneneristystä jopa 20 dB. 
Käytännössä parannus on huomattava, sillä esimerkiksi tämän jäl-
keen asunnossa voi rauhassa soittaa äänekästä musiikkia tai katsoa 
elokuvaa ilman, että ääni kantautuu naapuriin.

Akustinen jousiranka toimii rakenteessa jousen tavoin, vaimen-
taen ääntä tehokkaasti. On kuitenkin otettava huomioon se seikka, 
että lopullinen seinärakenteen ääneneristysarvo muodostuu aina 
vanhan seinän ja uuden rakenteen yhdistelmästä.

Rakennetta voidaan käyttää myös katossa. Kattoon asennettu 
rakenne parantaa niin ilma- kuin askelääneneristävyyttä yli 10 dB. 
Tällöin saadaan vaimennettua esimerkiksi pyykinpesukoneen, kui-
vausrummun tai voimakkaiden askelten ääni.

Peruskorjauksen tai pintaremontin yhteydessä 
voidaan myös parantaa asuinhuoneistojen välistä 
ääneneristystä. Gyprocin akustiseen jousirankaan 
perustuvalla lisärakenteella ääneneristys paranee 
huomattavasti ja viereisen tilan melu ei enää  
häiritse.

Teksti: Ilkka Sartjärvi   Kuvat: Gyproc

Tehokas ääneneristys 
tuo mukavuutta ja viihtyvyyttä

AP 25 -rakenteen asentaminen seinään
• Runko voi olla puuta tai metallia
• asennusalustan tulee olla suora
• levyt asennetaan pystyyn
• ranka asennetaan vaakasuoraan
• runkotolpat asennetaan k600 jaolla
• jousirangat asennetaan k400 jaolla
• levytystä ei saa kiilata jousirangan välitilassa putki- tai laite-

asennuksilla
• asennettaessa jousirankaa kiviseinään suositellaan oikaisu-

koolauksen asennusta ennen rangan kiinnitystä
• läpivientien ja liitoskohtien tiivistys tehdään normaalisti käy-

tetyin menetelmin.

Lisähuomioitavaa AP 25 -rakenteen asentamisessa kattoon
• välipohjan palkisto tai alusrimoitus asennetaan k600 jaolla
• ranka asennetaan poikittain rungon suhteen k400 jaolla; pää-

tyjatkos aina jousirangan päällä
• asennettaessa jousirankaa kiviaineiseen kattoon suositellaan 

oikaisukoolauksen asennusta ennen rangan kiinnitystä.
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Rakentamisen aikana eriste saattaa altistua  
sateelle. Eikö eristeen kastuminen altista  
myöhemmin kosteusvaurioille?
Julkisivuremontin aikana taloyhtiössä saattaa nousta huolestu-
neita kysymyksiä, jos rakennukseen asennettu eristepinta altistuu 
sateelle. Katukuvassa näkyvät ISOVER-logolla varustetut eristeet 
ovat tuulensuojaeristeitä, joiden säänkestävyys on tutkittua ja var-
mistettua. Näin on myös on rappauksen alustaksi tarkoitettujen 
eristeiden kanssa. Rakenteissa olevien lasivillaeristeiden kastumi-

nen sään vaikutuksesta ei ole sen paremmin uudis- kuin korjaus-
rakennustyömaillakaan käytännössä koskaan rakennuksen kos-
teusvaurioiden syy. 

Eristeet ovat itsessään vettähylkiviä ja erittäin kuivumiskykyisiä. 
Ne eivät ime itseensä kosteutta kapillaarisesti (esim. viistosade) ei-
vätkä hygroskooppisesti (ilmankosteus), jonka takia ne säilyttävät 
hyvät eristysominaisuutensa sääolosuhteista riippumatta. Viisto-
sateessakin vain eristeen pinta kastuu ja tämä kosteus haihtuu no-
peasti. Kuivuttuaan sen hyvät eristysominaisuudet ovat yhä tallella. 

Teksti: Katri Järvenpää/Kimmo Huttunen  Kuvat: Isover

Lue lisää

www.isover.fi

Miten eristäminen vaikuttaa äänien kuulumiseen naapurista  
tai matkapuhelimen kuuluvuuteen?
Hyvä eristys vaikuttaa lämmön lisäksi myös ääneneristykseen. Eri-
tyisen tärkeää tämä on huomioida kerrostaloissa ja rivitaloissa, jois-
sa naapuri on vain yhden seinän takana. Lisäksi kadulta kantautuva 
meteli vaikuttaa kotona viihtymiseen. 

ISOVERin suunnittelijapalvelusta vastaava Kimmo Huttunen 
kertoo, että asunto-osakeyhtiöissä tehtyjen tutkimusten perusteella 
asukkaat kokevat ympäristön meluhaitat yhdeksi yleisimmistä asu-
misviihtyvyyttä heikentävistä tekijöistä. ISOVER-eristeet antavat 
rakenteelle hyvän ääneneristävyyden johtuen niiden kimmoisasta 
ja huokoisesta kuiturakenteesta.

Julkisivuremontin yhteydessä vaihdetaan yleensä myös ikkunat. 
Uudet, energiatehokkaat ikkunat sisältävät yhden tai useampia selek-
tiivikalvoja, jotka vaimentavat matkapuhelimen kuuluvuutta sisäti-
loissa. Jos tämän lisäksi uusi eristemateriaali sisältää metallikalvoja, 
voi matkapuhelinten kuuluvuus sisätiloissa heikentyä olennaisesti. 
ISOVER-lasivilla ei vaikuta matkapuhelimen kuuluvuuteen edes pas-
siivi- tai nollaenergiatason eristepaksuuksissa.

Kerrostaloissa on syystäkin korkeat vaatimukset  
paloturvallisuudelle. Miten eristevalinta vaikuttaa siihen?
Eristemateriaalien palo-ominaisuuksissa on suuria eroja. Palotur-
vallinen eristevalinta on erityisen tärkeää julkisivuissa käytettävien 
rakennusmateriaalien osalta, koska kerrostalojen ikkunat ja parvek-
keet saattavat toimia hätäpoistumisteinä tulipalotilanteessa. Myös-
kään alakerrassa syttynyt huoneistopalo tai seinän vieressä sytytetty 

Valitsemalla 

eristeeksi lasivillan 
vaikutat asukkaiden arkeen ja asumisen 
mukavuuteen ympäristöystävällisesti

Millä tahansa eristemateriaalilla voidaan saavuttaa rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset, 
mutta eristemateriaalien ääneneristys- ja palo-ominaisuuksissa sekä ekologisuudessa on eroja. 
Eristevalinnalla on vaikutusta asumisen mukavuuteen ja rakennuksen terveyteen, joten esimer-
kiksi rakennuksen lisäeristyksen yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota materiaalivalintaan. 
Lasivillan käyttöön kohdistuu kuitenkin myös ennakkoluuloja. Tässä kirjoituksessa pureudumme 
muun muassa taloyhtiöiden asukkaita askarruttaneeseen kysymykseen lasivillan kosteuden  
kestosta esimerkiksi rakenteilla olevan julkisivun altistuessa sateelle.

paperinkeräysastia ei saa päästä levittämään paloa julkisivueristeitä 
pitkin ylempiin kerroksiin, huomauttaa Huttunen. 

Turvallisinta on valita eriste, joka ei osallistu paloon eikä muodosta 
myrkyllisiä palokaasuja tai palavia pisaroita, jotka vaikeuttaisivat pe-
lastushenkilökunnan työskentelyä tulipalossa.  Lasivilla on epäorgaa-
ninen materiaali, joten se on palamaton ja siksi paloturvallinen eris-
temateriaali, eikä siihen siis tarvitse lisätä viime aikoina julkisuudessa 
olleita palonestoaineita.

Onko lasivilla ympäristöystävällinen eriste  
ja vaikuttaako se sisäilman laatuun?
Lasivillan valmistuksella suuri osa Suomen lasijätteestä saadaan uu-
siokäyttöön ekologisella tavalla säästämään energiaa rakennuksissa. 
ISOVER-lasivilla onkin valmistettu jopa 85 % kierrätyslasista. Hy-
vinkään ja Forssan tehtailla valmistetut eristeet kestävät ja eristävät 
koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Nykyään rakennukselle voi hakea myös pohjoismaisen ympäris-
tömerkin eli Joutsenmerkin. Joutsenmerkin saadakseen talon pitää 
täyttää tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset. Vaatimukset kos-
kevat energiatehokkuutta, sisäilman laatua ja käytettyjen rakennus-
materiaalien turvallisuutta ja terveellisyyttä. ISOVER-lasivillaeristeet 
täyttävät nämä vaatimukset eivätkä ne sisällä Joutsenmerkin kiel-
lettyjen aineiden listalla olevia kemikaaleja.
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Lasivillan valmistuk-
sella suuri osa Suomen 
lasijätteestä saadaan 
uusiokäyttöön ekologi-
sella tavalla säästämään 
energiaa rakennuksissa.
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Teksti: Sirkka Saarinen ja Hannu Pyrhönen   kuvat: Muottikolmio Oy

Sepänkatu 3–5:ssä kellarin kosteuden- ja lämmöneristys toteutet-
tiin Isodrän®-järjestelmällä. Isodrän® on kellaritilojen salaojit-
tava ja kapillaarikatkona toimiva lämmöneriste, joka ratkaisee 

kellaritilojen kosteusongelmat.
Toimivan kosteuden hallinnan lisäksi tiiviissä kaupunkirakentees-

sa, ahtaalla sisäpihalla työskenneltäessä korostui Isodrän®-järjestel-
män sallima kaivumassojen uudelleenkäyttö.

Kahdeksankerroksisen As Oy Sepänkatu 3–5:n linjasaneerauksen 
maanrakennusurakoitsija oli West Express Oy. Hankkeen pääurakoit-
sija oli Kenno-Rakenne Oy.

West Express Oy:n työnjohtajana toimi Marko Paloniemi. West 
Expressin urakka valmistuu kesän 2015 aikana, koko linjasaneeraus 
puolestaan vuonna 2016.

Salaoja- ja sadevesijärjestelmien uudistus
Sepänkadun kohde on Paloniemen mukaan saneerausmaanraken-
tamiseen pääkaupunkiseudulla erikoistuneelle West Express Oy:lle 
varsin tyypillinen.

”Haasteellisinta sekä työmaan logistiikan että työturvallisuuden 
kannalta on työskenteleminen ahtaalla sisäpihalla. Lisähaastetta toi 
pihaan tehty pumppaamo, jonka kaivusyvyys 5,5 metriin lähentelee 
jo merenpinnantasoa”, Paloniemi toteaa.

”Pohja- ja pihaviemärit sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmä uusit-
tiin”, hän tiivistää urakan laajuuden: ”Olemme kaivaneet ulkopuolet 
kokonaan auki. Perusmuuri on levytetty kauttaaltaan Isodränillä.”

Myös työmaa kiittää
”Ahdasta on, joudumme siirtokuormaamaan kaiken tavaran: pois-
vietävät maamassat ja tilalle tuotavat hiekat ja sepelit. Bobcat tuo 
ja vie tavaran porttikongin kautta. Vaihtolava-auto on pysäköitynä 
kadulle”, Paloniemi esittelee.

Ei olekaan yllättävää, että hän korostaa Isodränin etuja juuri 
massanvaihdon kannalta: ”Levyjen ansiosta suuri osa kaivumassois-
ta voidaan käyttää uudelleen täyttöinä paikan päällä. Se helpottaa 
työmaan logistiikkaa – ja tuo tietysti säästöä sekä kuljetuksissa että 
uuden kiviaineksen hankinnassa.”

Sepänkadun kohteessa Isodränin käyttö oli merkitty jo rakenne-
suunnitelmiin. Isodrän on 15 vuotta omaa yritystä vetäneelle Palonie-
melle tuttu entuudestaan. Hän arvioi, että valveutuneet suunnittelijat 
tuntevat tuotteen edut jo hyvin. Myös kahden vuoden West Express 
Oy:ssä työskentelyn aikana hänellä on ollut useita Isodrän-kohteita. 
Uusiakin on jo tiedossa.

”Työmaalle yhdellä kiinnikkeellä asennettavien ja kankaalla suo-
jattavien levyjen käsittely on helppoa ja nopeaa”, hän kehaisee työ-

Helsingin Punavuoressa tehtiin vuonna 1960 valmistuneen 
asuinkerrostalon linjasaneeraus sekä salaoja- ja sadevesijär-
jestelmän uusinta. Sisäpuolisten töiden rinnalla saneeraus 
tarkoitti mittavia töitä myös ahtaalla piha-alueella.

Kellarin 

kosteuden- ja lämmöneristys 
linjasaneerauksen yhteydessä

Ota yhteyttä: 

www.isodran.fi
Muottikolmio Oy, puh. 09 863 4360 

maan ammattilaisia, joilla on yrityksen linjan mukaisesti kaikilla 
myös Rala-pätevyydet. 

Salaojaremonttiin suositellaankin yhdistettävän perusmuurin 
lämmöneristys ja kosteusongelmien ratkaisu Isodrän® -järjestelmällä.
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Sepänkadun maanrakennus-
urakan työnjohtaja Marko 
Paloniemellä on paitsi 15 
vuoden oma yrittäjäkokemus, 
pian myös rakennusmestari 
AMK -pätevyys. Sen mies on 
suorittanut aikuisopiskelijana 
työn ohessa.

Sepänkadun linjasaneerauk-
sessa kaivettiin rakennuksen 
koko ulkopuoli auki. Perus-
muurin uusi Isodrän-levytys 
toimii sekä lämmöneristeenä 
että kosteussuojana. Sepän-
kadulle Isodräniä asennettiin 
yhteensä noin 500 neliömetriä.

Ahtaalta sisäpihalta kaikki 
tavara joudutaan viemään ja 
tuomaan bobcatilla porttikäy-
tävän kautta kadulla odotta-
valle vaihtolavalle.

Isodräniä käytettäessä suuri 
osa kaivumassoista voidaan 
käyttää paikan päällä uudes-
taan täyttöinä.
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Luonnoksia

Teksti ja kuvat: Virpi Illman

Luonnos Piharemontti

Palstan kirjoittaja on sisustussuunnittelija SI, 
joka on sisustanut suomalaisia koteja ja julki-
sia tiloja jo yli 20 vuotta.

Laita viestiä omista ideoistasi, ajatuksis-
tasi tai kysy neuvoa oman kohteesi suun-
nitteluun!
Virpi Illman 0400-647136 tai
virpi@sisustusviolet.fi
www.virpi-illman.fi

As Oy Yrjönkatu 26 toteutti mittavan piharemontin
Vanhan talon pihamaa oli vuosien mittaan ränsistynyt, pimeä ja 
erittäin epäkäytännöllinen. Taloon toteutettiin erittäin onnistu-
nut ja mittava remontti, kun vanhaan jätekuiluun asennettiin hissi. 
Tuota hanketta valmistellessa kiinnitettiin huomiota esteettömään 
kulkuun. Hissiprojektin valmistuttua oli aika käydä piharemonttiin.

Hankesuunnitteluvaiheessa oli selvää, että tarvittiin uudet sala-
ojat sekä suuria massojen vaihtoja ja korkojen uudelleen ajattelua. 
Taloyhtiössä osakkaana oleva maansiirtoalan yrittäjä Pertti Lahtinen 
näki pihan korkomuutosten mahdollisuudet. 

Matkalla tuli myös mittavia yllätyksiä, kun pihan syvyyksistä 
löytyi vanha öljysäiliö sekä sortumaisillaan olevat jätekaivot. Eli ai-
kataulullisesti piharemontti startattiin juuri oikeaan aikaan; piha ei 
ehtinyt romahtaa ja päästiin eroon ongelmajätteistä maan alla. Toki 
nuo ylimääräiset kustannukset aina ovat ikäviä maksettavia, mutta 
helpompia hoitaa suunnitellun remontin yhteydessä.

Saimme hienosti naapuriyhteistyön avulla maahan kaivetut jäte-
säiliöt, jotka näin poistuivat oleskelualueelta. Myös autopaikkoja ha-
luttiin säilyttää mahdollisimman paljon. Suunnittelussa punaisena 
lankana oli esteetön kulku ja esteettinen uusi ilme.

Kauniit kukkivat perennat ja uusi pergola ovat pihan kruunu
Jossain vaiheessa piirsin muutaman luonnoksen pihan kulmaukseen 
ajatellusta pergolasta. Luonnoksen avulla ideaa oli helpompi esitel-
lä ja yhdessä käsitellä asukkaiden kanssa. Taloyhtiön puheenjohtaja 
Jarmo Volanen teki tuon käsivaraisen luonnoksen mukaan tarkat 
tekniset kuvat ja erittäin tarkat materiaalilaskelmat. 

Alusta asti oli selvää, että emme selviäisi pergolan toteutukses-
ta omin voimin, vaan palkkasimme huippu kirvesmiehen työhön. 
Kun Jeremias Lehtola tuli toteuttamaan kesämajaamme, oli koko 
taloyhtiön innokkain porukka mukana mittaamassa, sahaamassa ja 
naulaamassa. Tuntui siltä, että jokaiselle oli jotain sopivaa puuhaa. 

Samassa yhteydessä istutettiin silmäniloksi heiniä, perennoja ja 
kesäkukkia, jotka iloksemme lähtivät heti hyvin juurtumaan ja jopa 
kukkimaan. Niitä on talkoovoimin kasteltu, silloin kun hellepäivät 
ovat yllättäneet.

Yhteinen projekti siivittää taloyhtiön uuteen yhteishenkeen.  
Vaikka remontit ovat haasteita useamman osakkaan yhtiöissä, 
niin parhaimmillaan yhdessä tekeminen ja asioihin syventyminen 
parantaa valtavasti asukkaiden yhteishenkeä. Asioita jaetaan  
ihmisten erilaisten osaamisalueiden mukaan ja jokaiselle löytyy 
jotain tekemistä. Suuri hanke vaatii sitoutumista ja vastuun  
kantoa.

Pergola valmistui vauhdilla ja viimeistellysti. Pieniä yksityiskohtia 
ovat lattian alle istutettu riippupihlaja, joka sidotaan kattoparruihin 
kasvamaan, sekä kauniisti laudoitukseen piilotettu hiekkalaatikko. 
Hiekkalaatikon kannet voi nostaa ylös, näin se on suojassa kulku-
kissoilta ja hiekat on helppo lakaista terassilta takaisin laatikkoon. 
Pergolan päätyyn räätälöitiin penkki ja pihan muuria somistettiin 
pystyrimoituksella. 

Vanhoista tiilistä ladottiin reunusta kukkapenkille ja pieni yrtti-
ruukku. Pergolan viereen laatoitettiin antiikkikivistä ruudutus, jon-
ka saumoihin on tarkoitus kasvattaa sammalta ideaa pehmittämään. 
Laatoitetulla alueella on kiva grilli kesäjuhlia varten. 

Yhteinen kokoontumispaikka lisää yhdessä olemista
Uusi piha on herättänyt valtavasti ihastusta niin ympärillä asuvis-
sa naapureissa, kuin aivan tuntemattomissa ohikulkijoissa. Kaunis 
ympäristö nostaa talon arvoa ja pihan viihtyvyys on jokaisen asuk-
kaan arjessa. Uusi valaistus luo turvallisuutta ja korostaa kauniisti 
istutuksia. 

Ylivoimaisesti parasta on lämmin yhteishenki. Kun jollain on idea 
illallisesta ulkona – automaattisesti kaikki haluavat liittyä mukaan. 
Jopa talon nuoriso tulee juhlijoiden kanssa juttelemaan ja viettämään 
iltaa. Kaupunki alueella iloinen nauru ja hyvät grillaustuoksut ovat 
harvinaista herkkua. Suosittelen piharemonttia muillekin!
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Sirkkelin ääressä puheenjohtaja Jarmo Volanen.

Onnistunut lopputulos on yhteistyön tulosta: kirvesmies Jeremias Lehtola (vas) 
toteuttaa ja Pertti Lahtinen harkitsee mitoitusta yhdessä Jarmo Volasen kanssa.

Valmis pergola grilleineen juuri ennen ensimmäisiä juhlia.
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Teksti: Juha Karilainen   Kuvat: Wienerberger Oy Ab, Tampereen Tilakeskus, Tampereen kaupunki/tapahtuma tsto

Pääosin arkkitehti Birger Federleyn suunnittelemat tiilirakennuk-
set siirtyivät J.C. Frenckellin omistuksesta vuonna 1921 ensin 
W. Rosenlew & Co -yhtiölle ja lopulta vuonna 1928 Tampereen 

kaupungille, jolloin myös rakennusten toiminta muuttui. Tilat perus-
korjattiin virastokäyttöön 1950-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina to-
teutettiin vielä sisätilojen täydellinen peruskorjaus nykypäivän toimis-
tokäyttöön sopiviksi. Tänä päivänä Frenckellissä toimivat mm. Tampe-
reen kaupungin tekniset virastot sekä Tampereen Teatterille kuuluva 
Frenckellin näyttämö. Varsinaisten tiilirakennusten lisäksi myös vuonna 
1870 valmistunut tehtaan piippu on haluttu säilyttää Tampereen teolli-
suuden symbolina, osana Tammerkosken kansallismaisemaa. Kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaan korttelikokonaisuuden sisäpiha on jäänyt 
vuosien mittaan vähemmälle huomiolle, mutta viime syksynä myös se 
päätettiin ehostaa uuteen uskoon nykykäytön vaatimuksia vastaavaksi.

Hyötykäytön lisääntyminen vauhditti pihan uudistusprosessia
Vaikka itse rakennukset ovat pääosin jo yli 100 vuotta vanhoja, ei nii-
den tiilipintaisille julkisivuille ole tarvinnut tehdä vuosikymmenien 
saatossa juuri mitään, vaan ne ovat edelleenkin suhteellisen hyvässä 
kunnossa. Sen sijaan rakennuksien sisäosia on jouduttu peruskorjaa-
maan nykytarpeita vastaavaksi muutamaankin kertaan. Kauniiden 
tiilirakennusten reunustama sisäpiha on kuitenkin jäänyt aina muita 
korjauksia vähemmälle huomiolle, eikä siihen ole tehty mainittavam-
pia ehostuksia, vaan se on ollut sorapintaisena aina viime vuoteen asti.

– Suojaisan pihan hyötykäyttö on kuitenkin vuosien mittaan koko 
ajan lisääntynyt erilaisten yleisötapahtumien myötä, minkä vuoksi 
on esitetty toiveita alueen yleisilmeen ja käytettävyyden parantami-
seksi. Korttelia hallinnoivalta isännöitsijältä tulikin lopulta toimek-
sianto kulttuurihistoriallisesti tärkeän korttelin sisäpihan ilmeen ja 
käytettävyyden parantamiseksi, kertoo Tilakeskuksen rakennutta-
jainsinööri Mikko Airosto. 

Pysäköintialue muuttui viihtyisäksi pihaksi
– Frenckellin korttelin sisäpiha ei ollut arvoisessaan kunnossa aja-
tellen sitä, että kyseessä on kuitenkin Tampereen sydämessä sijait-
seva kulttuurihistoriallisesti merkittävä korttelialue. Sorapintaisella 
sisäpiha-alueella ei aikaisemmin ollut lainkaan ns. oleskelualueita, 
vaan se toimi pääasiassa pysäköintialueena. Nyt uudistuksen jäl-
keen alueelle saavat huoltoajoneuvojen lisäksi ajaa ainoastaan jake-
luautot, jatkaa Airosto.

Piha-alueen suunnittelun lähdettyä liikkeelle alettiin pohtia myös 
alueen laajempaakin kehittämistä.

– Aiemmin pihan poikki kuljettiin lähinnä virastoja palvelevaan 
henkilöstöravintolaan, joka sittemmin muuttui yleiseksi ravintolaksi. 
Ravintolatoiminnan muuttuessa lisääntyi myös erilaisten tapahtumien 
tarjonta, joista ehkä merkittävin on alueella järjestettävä Tampereen Vii-
nikylä tapahtuma, kertoo pihan suunnittelusta vastannut erikoissuun-
nittelija Milja Nuuttila Tampereen Infran Suunnittelupalvelut yksiköstä.

Ympäristö ratkaisi – tiili oli oikea valinta
Tilakeskuksen tilaama perusparannus piti aluksi olla vain ehostus, 
mutta paikka ansaitsi kuitenkin hieman paremman korjauksen. 
Kohteen toteutus toimisi samalla esimerkkinä myös muille vastaa-
ville korttelipihoille. Koska kortteli henkii vanhaa tiiliperinnettä, 
oli Nuuttilan mielessä heti alusta alkaen käyttää tiiltä myös pihan 
pintamateriaalina.

– Betonikivetystäkin toki mietittiin, mutta koska rakennusval-
vonnankin mielestä keraaminen pihatiili sopisi alueen imagoon pa-
remmin, oli päätös tiilen käytöstä helppo tehdä, toteaa Nuuttila.

– Hinnaltaan maankatetiili oli tosin jonkin verran betonikiveä 
kalliimpi, mutta ympäristöön paremmin sopivana päädyttiin Tila-
keskuksen taholta kuitenkin tiileen. Aloimme tutkia erilaisia väri- ja 
pintavaihtoehtoja ja lopulta Wienerbergerin pihatiilimallistosta löy-
simme ympäristön henkeen sopivan, hieman kanteiltaan jo valmiik-
si kuluneen, punaisenkirjavan Padova-pihatiilen, Nuuttila jatkaa.

Myös värin säilyvyys sekä luonnollisen kaunis ja patinoitunut pin-
ta olivat tekijöitä, jotka painoivat niin ikään vaakakupissa sopivaa 
päällystekiveä valittaessa. Tiilellä saadaan alueelle hieman lämmin-
henkisempi tunnelma, jonka satunnainen ohikulkijakin voi havaita 
alueella liikkuessaan. Punaista pihatiilialuetta reunustavat lisäksi 
harmaat graniittinoppakivikaistaleet sekä rinteen puolelle toteutet-
tu puinen istuskelutaso. Pihan valmistuttua voitiin vain todeta, että 
pihatiili istuu hyvin ympäristöönsä. Nuuttila kertoo, että lopputu-
loksesta on saatu myös käyttäjiltä positiivista palautetta.

Tiilipiha kestää myös ajoneuvoliikennettä
Ennen Frenckellin pihan päällystemateriaalin valintaa herätti kes-
kustelua myös se, miten tiili maankatteena kestäisi ajoneuvokuor-
mitusta. Ainakaan Frenckellissä kuormituskestävyys ei ole Nuutti-
lan mielestä ollut mikään ongelma. Ravintolatoimintaa palvelevat 
jakeluautot käyvät alueella lähes päivittäin, minkä lisäksi sisäpihalla 
järjestettäviä tilaisuuksia varten tarvittavia rakennelmia rakennet-
taessa on alueella vieraillut myös hieman raskaampaakin kalustoa. 
Nykyisen kaltaista satunnaista ajoneuvoliikennettä ja huoltoajoa 
ajatellen 64 mm paksuinen pihatiili katsottiin riittäväksi. Toki täy-
tyy muistaa, että myös hyvällä pohjatyöllä on olennainen merkitys 
pinnoitteen kestävyyteen.

Talvikunnossapito ei myöskään ongelma
Toinen usein tiedusteltu asia on, kestääkö keraaminen pihatiili tal-
ven säärasitukset tai kunnossapidon. Frenckellin sisäpihaa hoidettiin 
talvella aivan kuten muitakin vastaavanlaisia alueita, eikä pinta ole 
siitä millään tavalla kärsinyt. Pihaa aurattiin koneellisesti ja hiekoi-
tettiin aivan normaalilla tavalla. Toki alueen hoitoa ja kunnossapitoa 
silmälläpitäen Nuuttila oli laatinut huolto-ohjeet.

– Kyllä materiaalin kuin materiaalin saa rikottua, jos ei yhtään 
välitetä, miten esimerkiksi lumenluonti tehdään, toteaa Nuuttila. 

Frenckellin sisäpiha sai 

arvoisensa päällysteen

Tampereen keskustan tehdasmiljöössä Keskustorin ja Satakunnankadun 
välissä sijaitsee pääosin 1800-luvun puolessavälissä ja osin 1900-luvun 
alussa rakennettu entinen Frenckellin paperitehdas ja konttori. Paperiteh-
das oli aikanaan ensimmäinen lajissaan ja myös suurin Suomessa.
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”Talvikunnossapito ei ole ongelma”

Tampereen Tammerkosken laidassa sijaitsevan yli 100-vuotta vanhan Freckellin korttelin sisäpiha päällystettiin Wienerbergerin keraamisilla pihatiilillä.

Kaunista punaisenkirjavaa pi-
hatiilialuetta reunustaa rinteen 
muotoja myötäilevä puinen 
istuintaso. Frenckellin sisäpihan 
suunnittelusta vastannut Milja 
Nuuttila on tyytyväinen keraa-
misilla pihatiilillä päällystetyn 
pihan uuteen ilmeeseen. 

Talviaikaan pihaa hiekoitettiin 
ja aurattiin koneellisesti aivan 
normaalilla tavalla. Talven jäljiltä 
pihassa oli lumien sulettua vielä 
jonkin verran hiekoitushiekkaa, 
mutta muuten piha oli talvikun-
nossapidon jäljiltä moitteetto-
massa kunnossa.
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– Jos lumet luodaan auranpiikit pintaa raapien, on aivan sama mis-
tä materiaalista pinta on tehty. Oikealla tavalla huollettuna maan-
katetiilellä on varmasti yhtä pitkä elinkaari kuin noilla 100 vuotta 
vanhoilla pihaa ympäröivillä tiiliseinilläkin. Toisaalta tiilen hyviin 
ominaisuuksiin kuuluu myös se, että se patinoituu vanhetessaan ja 
kuluessaan kauniimmin, kuin moni sen kilpailija. 

Tiili on Euroopassa yleinen maankatemateriaali
– Tiili maankatemateriaalina ei ole mikään uusi asia, mutta Suomessa 
sitä on vielä toistaiseksi käytetty varsin niukalti nimenomaan maan-
katteena, mikä johtuu paljolti ennakkoluuloista sen kestävyyden suh-
teen, toteaa Nuuttila.

Kyseessä on kuitenkin rakenteeltaan hieman erilainen tuote, kuin 
mitä julkisivuissa on totuttu käyttämään. Jo pelkästään vedenimuo-
minaisuudet ovat paljon alhaisemmat kuin julkisivutiilillä. Tiiltä 
maankatemateriaalina käytetään kuitenkin yleisesti Keski-Euroo-
passa, jossa siitä on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Euroopassa 
tiilten käyttöalueita ovat pihojen ja torialueiden lisäksi myös liiken-
nealueet kuten ajoneuvo- ja kevytliikenteen väylät. Myös Norjassa 
ja Ruotsissa keraamisen pihatiilen käytöstä on enemmän kokemuk-
sia kuin Suomessa.

Frenckellin pihasta viihtyisä kohtaamispaikka
Frenckellin piha on suuruudeltaan noin 1000 m2, josta 750 m2 on tii-
lipäällysteistä ja loppu koostuu graniitti- ja betonikivetyksistä sekä 
loivaan rinteeseen sijoitetusta istutusalueesta, jota reunustaa graniit-
titukimuurin päälle tehty maaston muotoa myötäilevä, lähes koko 
pihan pituinen puinen istuintaso. Pihan tunnelmaa on parannettu 
myös istutuksin sekä portaikkoa, istutuksia ja istuintasoa valaisevil-
la pylväs- ja kohdevalaisimilla. Pihaurakan yhteydessä parannettiin 
myös sadevesijärjestelmiä. Rakennusten syöksytorvien päät ja kaivot 
uusittiin toiminnallisesti niin, että sadevedet ohjautuvat paremmin 
kaivoihin. Hoidollisesti alue on luokiteltu A1 luokkaan, mikä tarkoit-
taa, että aluetta tullaan pitämään parhaassa mahdollisessa kunnossa. 

Lisätietoja

www.wienerberger.fi
www.omataloyhtiö.fi

Wienerberger on johtava keraamisten pihatiilien toimittaja Suo-
messa. Pihatiilien väri ja pintavaihtoehtoja on lukuisia erilaisia 
ja ne ovat CE-merkittyjä. Pihatiilillä on toteutettu kohteita Suo-
messa jo yli kymmenen vuoden ajan ja käyttäjien kokemukset 
ovat ainakin toistaiseksi olleet pelkästään positiivisia, kertoo 
Wienerbergerin markkinointipäällikkö Maiju Paasiviita. Ke-
raamisten pihatiilien suosion taustalla on niiden luonnollisuus 
sekä se, että ne ikääntyvät kauniisti patinoituen, värin kuiten-
kin säilyessä kulumisesta huolimatta alkuperäisen kaltaisena.

Wienerberger Nero pihatiili

Wienerberger 
Siena pihatiili

Wienerberger 
Ruskeankirjava 
pihatiili

Frenckellin sisäpiha toimii nykyisin myös monenlaisien tapahtumien näyttämönä, jolloin pihalle saatetaan rakentaa myös erilaisia telttarakennelmia.



572016   Omataloyhtiö.fi

Huoltokustannuksissa 
suurempi ero kuin ostohinnassa

Kaunis, aina kunnossa ja siistinä oleva aita, terassi tai parveke nostaa kiinteistönne arvoa 
samalla kun postilaatikkotelineet ja jätekatokset viimeistelevät pihan ilmeen. Perinteiseen 
puuhun verraten vinyyli on huoleton vaihtoehto; vinyyliä ei koskaan tarvitse pintakäsitellä, 
sillä se ei haalistu tai ime likaa itseensä.

Vertaa vinyyli- ja puuaidan hintaa

www.omataloyhtio.fi/artikkelit/
12445/finera-aitalaskuri.htm

Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä kaukonäköisyys kannat-
taa. Edulliset hankintakustannukset eivät yksinään kerro koko to-
tuutta; huolto ja ylläpito voivat nostaa edullisen tuotteen kalleim-
maksi. Kokonaisvaltainen kustannusvertailu onkin välttämätöntä, 
jotta yhtiön rahat voidaan ohjata oikeaan paikkaan. Kaikkien etu on, 
että kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaalla myös pidem-
män ajan kuluessa. Pelkkään ostohintaan katsominen ei olekaan se 
järkevin vaihtoehto, vaikka kilpailutettaessa usein niin tehdäänkin.

Vinyyli on materiaali, joka maksaa itsensä takaisin muutamassa 
vuodessa. Vinyyli kestää tuulet ja tuiskeet, kovat pakkaset ja aurin-
gon porotuksen. Vinyyliin eivät myöskään tuhoeläimet pääse käsik-
si, eikä lehtivihreä tartu. Vinyyli ei vaadi huoltomaalausta, maali ei 
hilseile eikä se tikkuunnu.

Huoltotoimenpiteeksi vinyylille riittää pelkkä pesu ja kalliista 
huoltomaalauksesta säästyneet rahat voidaan käyttää johonkin mu-
kavampaan. Monessa yhtiössä on tapana talkoilla huoltaa yhtiön 
yhteistä omaisuutta ja yhteisiä tiloja. Valitettavan usein talkooväen 
kokoaminen ei aina olekaan kovin helppoa, eikä vapaaehtoisia maa-
lareita löydy. Tällöin puuaitojen maalaus- ja korjaustyöt on teetettä-
vä jollakin muulla taholla.

Vaihtoehtojen valtava määrä
Fineran valikoimissa on useita ratkaisuja, joilla juuri teidän yhtiönne 
piha viimeistellään. Näkösuoja-aidat pitävät ylimääräiset katseet pois 
piha-alueilta, aitaukset jakavat autosyvennykset ja raja-aidat erotta-
vat pihan naapurista. Viimeisen silauksen luovat katokset postilaa-
tikoille ja jäteastioille. Helppohoitoisuuden lisäksi tuotteiden työstö 
ja asennus sujuvat helposti asianmukaisten asennusohjeiden avulla. 
Tuotteet voi myös purkaa ja kasata uudelleen ja niillä on materiaa-
livalmistajan takuu.

Miksi Finera?
Kaikki Finera vinyyli- ja alumiinituotteet valmistetaan tuotteiksi Suo-
messa, omassa nykyaikaisessa tehtaassa, suomalaisella työvoimalla. 
Finera Aitateollisuus oy on johtava vinyylisten piha- ja puutarhara-
kenteiden /tuotteiden valmistaja, tuotekehittäjä ja kokonaispalvelun 
tuottaja Suomessa ja alan kiistaton edelläkävijä. Yhtiön toiminta pe-
rustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön, asiakas- ja tuotekonseptei-
hin, nopeisiin ja joustaviin toimitusaikoihin, luotettavaan logistiik-
kaan, korkealaatuisiin, kestäviin materiaaleihin ja tuotteisiin sekä 
luotettaviin yhteistyökumppaneihin.

Teksti: Piritta Ståhlström   Kuvat: finera

Kotimaisen vinyyliaidan ja puuaitojen hinnat hyvin lähellä toisiaan,  kestävyydessä 
ja huoltokustannuksissa valtava ero vinyyliaidan hyväksi.
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Valoa ja valvontaa
Pieninkin yhteistyö ilkivaltaa vastaan kannattaa myös siksi, että kus-
tannukset tulevat viime kädessä asukkaan itsensä maksettavaksi. 
Mikäli ilkivallan tekijää ei saada kiinni, lasku tulee taloyhtiön mak-
settavaksi. Jatkuva laskujen tulva lankeaa viime kädessä asukkaiden 
maksettavaksi yhtiövastikkeen muodossa. On siis edullisempaa kerä-
tä roska maasta vaikka se ei olisikaan oma. Siisti ympäristö vähentää 
tutkitusti ilkivallan tekoja. 

Valaisinten lisääminen ja niiden toimivuuden jatkuva huolenpi-
to ovat paitsi tehokas keino ilkivaltaa vastaan, myös maisemoinnin 
kannalta oiva ratkaisu. Pimeiden nurkkien puute poistaa niin virt-
saajat kuin töhrijät ja lisää alueen viihtyisyyttä. Asukkaiden osal-
listuminen valvontaan ja raportointi vioista pitävät taloyhtiön tilat 
miellyttävinä kaikille.

Valvontakameroiden asentaminen yleisiin tiloihin voisi myös olla 
eräs ratkaisu, mutta kuinka moni taloyhtiö on valmis sijoittamaan 
tekniikkaan jopa tuhansia euroja ja kuinka moni asukas on valmis 
elämään valvovan silmän alla? Ovien lukitseminen onkin helppo ja 
yleensä halvin tapa pyrkiä estämään varkaudet ja ilkivalta. Toisaalta 
se saattaa hetkellisesti lisätä esimerkiksi rikottujen ikkunoiden lu-
kumäärää, kun asukkaat unohtavat avaimet kotiin ja sisälle on pääs-
tävä, keinolla millä hyvänsä.

Tapauksia riittää
Eräässä taloyhtiössä ulkopuolinen ilkivalta oli osittain saatu kuriin, 
kun maanantai-aamuisin porraskäytävien ovisyvennykset pestiin 
painepesurien kanssa. Tällä tavoin ympäristö näytti arkisin siistiltä 
eikä virtsalammikoita ilmestynyt kuin viikonloppuöisin. Samaisen 
taloyhtiön ongelma olikin sisäpuolella. Varastotiloihin murtaudut-
tiin usein, vaikka ne sijaitsivat lukkojen takana. Joku, jolla oli avain, 
pääsi turmelemaan ja varastamaan asukkaiden omaisuutta. Kaikista 
murroista tehtiin rikosilmoitus ja siitä kerrottiin varastojen ovissa. 
Valitettavasti nämäkään toimenpiteet eivät poistaneet ongelmaa.

Naapuritalon seinää taasen käytettiin taiteilijauran kehittämiseen. 
Kerta toisensa jälkeen seinään ilmestyi esimerkiksi tussilla tehty tai-
deteos, joka kuvan tai tekstin muodossa ilmensi tekijänsä olotilaa. 
Tässä tapauksessa valaistus katkaisi taiteilijoiden urat välittömästi. 

Teko seuraa toista
Ilkivallan teko aiheuttaa nopeasti dominopalikka-efektin. Kun töh-
rylle tai rikotulle ikkunalle ei välittömästi tehdä jotain, on jo seuraa-
va tekijä valmiina iskuun. Taloyhtiöt asukkaineen voivat taistella te-
hokkaastikin ongelmia vastaan, vaikka se tuntuisikin turhalta. Näin 
esimerkiksi kiinteistöissä, jotka ovat jatkuvasti ilkivallan kohteina. 

Ilkivaltakierteen syntymisen lisäksi sotkuiset alueet leimautuvat 
erittäin helposti. Mikäli kiinteistöä ei edes yritetä pitää siistinä, sil-
le syntyy uhkaava ja epämiellyttävä imago. Pahimmassa tapaukses-
sa asukkaita muuttaa pois eikä uusia saada tilalle. Kun asiakkaita ei 
enää ole, alueen palvelujen kannattavuus heikkenee ja lopulta niiden-
kin on pantava lappu luukulle. Kerran muodostettu mielipide pysyy 
vankkumattomana pitkään. Vuosikymmeniäkin aiemmin huonossa 
maineessa ollut asuinalue tai yksittäinen kiinteistö kärsii huhupu-
heista ja mielipiteistä, vaikka todellinen tilanne olisikin päinvastai-
nen. Kerran menetettyä mainetta on vaikea saada takaisin.

Kuppi kahvia omalla parvekkeella, ilma on tyyni  
ja tunnelma seesteinen. Naapurin ovi kolahtaa ja 
parin minuutin kuluttua parvekkeellesi putoaa  
savuava tupakantumppi. Töihin lähtiessäsi väistät 
tuoretta virtsalammikkoa rapun oven pielessä.  
Illalla kotimatkalla huomaat naapurikaupan riko-
tun ikkunan. 
– Kuulostaako tutulta? Ilkivalta ja välinpitämättö-
myys ovat valitettavan yleistä nykypäivän taloyh-
tiöissä.

Töhryä, 
virtsaa,  

rikottuja 
ikkunoita

Teksti: Sonja Saukkosaari   Kuvat: Jarno Kylmänen
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Teksti: Mariana Ravonius   Kuvat: Jarno Kylmänen

Uudet nosto-ovet vanhojen avattavien autotallin ovien tilalle
Autotallissa kuluvimmat osat ovat juurikin ovet. Taloyhtiöissä vanhat 
ovet saattavat olla jo myös turvallisuusriski suojattavan omaisuuden 
näkökulmasta katsottuna. Uudet ja paksummat ovet pitävät luvatto-
mat kulkijat ulkopuolella vanhoja puuovia paremmin.

Vanhat ovet eivät myöskään juuri suojaa kylmältä, vaan päästä-
vät helposti kireän pakkasen talliin. Energiataloudellisesti ajateltu-
na uudet ovet säästävät lämpimän tallin lämmityskustannuksissa. 
Myös normaalisti kylmillään olevista talleista tulee lämpimämpiä.

Olisiko taloyhtiössänne aika kiinnittää huomiota myös autotallien 
oviin? Nimittäin ovien vaihto uudempiin, turvallisempiin ja help-
pokäyttöisempiin on loppujen lopuksi aika yksinkertainen homma.

Kun valitsette autotallin ovia, huomioikaa nämä:
1. Miettikää ensin, mitkä ovat juuri teidän taloyhtiönne autotallien 

ja niiden ovien tärkeimmät tehtävät. Turvallisuus? Varastotila? 
Ulkonäkö? Näkösuoja? Mitkä näkökohdat merkitsevät eniten? 
Tämä auttaa teitä valitsemaan oikean oven.

2. Miten suuri autotalli on? Tarkistakaa paljonko tilaa on käytettä-
vissä oven sivuilla ja yläpuolella. Erilaiset ovet vaativat erisuurui-
sen asennustilan.

3. Minkä tyyppisen oven tarvitsette? Yksinkertaisemmilla ylös kään-
tyvillä kippiovilla on omat etunsa, mutta muistakaa, että ne tar-
vitsevat enemmän tilaa ja niiden avaaminen ja sulkeminen vaatii 
enemmän voimaa.

4. Kuka ovea käyttää? Onko taloudessanne pieniä lapsia, joiden kan-
nalta on tärkeää, että ovi on kevyt ja turvallinen käyttää? Tai van-
hempia ihmisiä? Haluatte luonnollisesti varmistaa, etteivät heidän 
sormensa voi jäädä lamellien tai jousien väliin.

5. Säilytättekö autotalleissa jotain arvokasta? Silloin haluatte var-
maankin oviin erikoislukot ja salvat. Varmistakaa, että valitse-
miinne oviin on mahdollista saada sellaiset.

6. Onko autotalli eristetty? Ovien eristysominaisuudet ja paksuudet 
vaihtelevat. Valitkaa oikea ovi omiin tarpeisiinne.

7. Miten tärkeää on oven ulkonäkö? Muistakaa, että autotallin ovi 
on näkyvä osa taloyhtiön julkisivua ja kokonaisvaikutelmaa. Va-
litkaa ovi, joka täydentää talon tyylikkyyttä. Ehkä oven pitäisi olla 
samanvärinen kuin talon?

8. Tarvitsetteko oviin ikkunat saadaksenne autotalliin lisää valoa tai 
nähdäksenne ulos? Varmista, että valitsemiinne oviin on mahdol-
lista asentaa ikkunat.

9. Aiotteko asentaa ovet itse? Silloin on tärkeää, että asennus on 
helppoa. Tai haluatteko – niin kuin useimmat meistä – ammatti-
laisten hoitavan asennuksen? Varmistakaa, että hankitte ovenne 
luotettavalta toimittajalta, joka tarjoaa tarvitsemanne lisäpalve-
lut. Crawfordilta saat sekä ovet että ammattitaitoisen asennuksen.

10. Pyydä aina ammattilaista arvioimaan taloyhtiönne autotallit en-
nen, kuin valitsette siihen ovia. Häneltä saatte arvokkaita vinkkejä 
ja ohjeita, joita ette ehkä itse tulisi ajatelleeksi.

Vaihtamalla paranee –  
autotallin ovetkin

Toimivatko taloyhtiönne autotallien ovet? Miten on jousien laita, nitisevätkö ne? Ovatko potkupellit 
kuhmuilla ja lukot usein epäkunnossa? Jäätyvätkö autotallien ovet talvella samalla kun vähitellen ker-
tyvät lumivallit estävät ovien vetämisen auki? Ovet on vuosien varrella huollettu monta kertaa, mutta 
eivät siltikään tunnu toimivan kunnolla. Jatkuva huoltaminenkin tulee pitkällä aikajänteellä kalliiksi – 
eikä autotallin ovi enää kuitenkaan entiselleen tule. Kuulostaako tutulle ongelmalle?

Kiinnostaako?

Ota yhteyttä Crawfordin asentaviin jälleenmyyjiin tai käy tutus-
tumassa oviin hyvin varustelluissa rautakaupoissa. Lisätietoja 
ovista löydät myös osoitteesta www.crawfordautotallinovet.fi

Millainen tyyli taloyhtiöönne sopii?
Klassinen vai moderni – millainen tyyli sinua miellyttää? Crawfor-

din ovivalikoimasta löydät helposti kotiisi parhaiten sopivan ratkai-
sun. Selkeä muotoilu, täydellinen tekniikka sekä pitkä takuu tekevät 
ovista huolettomia käyttää.
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Teksti: Juha Saarimäki   Kuvat:  Jarno Kylmänen ja Keijo Aulu

Erilaisia tuhoeläimiä on tietysti monenlaisia. Lude (lutikka) on 
kuitenkin sellainen tuhoeläin, jonka aiheuttamat ongelmat ovat 
selvästi lisääntyneet. Tämä johtunee ihmisten aktiivisemmas-

ta matkustelusta.
Lutikka eli seinälude on kodin yleisimpiä syöpäläisiä. Helsingin 

kaupungin ympäristökeskuksen mukaan lutikat liikkuvat öisin ryö-
mimällä, kun taas päivisin ne ovat piilossa sängyssä, jalkalistojen 
takana ja tapettien halkeamissa. Lutikan vierailusta kielivät mustat 
ulostepilkut sängyn alapuolella, sängyn jaloissa ja veripilkut lakanois-
sa. Lutikat tulevat asuntoon usein ulkomaantuliaisena.

Luteet eivät ole ihmisen terveydelle vaarallisia, mutta ovat varsin 
ikäviä syöpäläisiä, jotka vievät kyllä asukkaan mielenrauhan, sillä 
niistä eroon pääseminen on haasteellista. Esimerkiksi kiinteistölii-
ton suosituksissa tähän liittyen asukkaita kehotetaan kertomaan ta-
loyhtiölle mahdollisimman nopeasti tehdyistä tuholaishavainnoista.

Vaikka luteet eivät aiheuta varsinaista fyysistä terveysuhkaa, ne 
aiheuttavat huolta sekä stressiä asumisessa. Luteen aiheuttama asu-
mishaitta on kiistaton. Jos ludeongelma on taloyhtiössä päällä ja ta-
loyhtiöstä ollaan myymässä osakehuoneistoa, niin on mahdollista, 
että ostaja tietäessään ongelmasta ei tekisi tarjousta huoneistosta 
tai ei ainakaan maksaisi pyydettyä hintaa. Tämä pätee luonnollises-
ti kaikkiin tuhoeläinten aiheuttamiin epidemioihin taloyhtiöissä.

Voiko osakehuoneistoa myyvä osakas joutua vastuuseen,  
jos hän ei kerro tuholaisongelmasta?
Asuntokauppalain 6 luvun 11§:n 3 kohdan mukaan asunnossa on 
virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle 
tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hä-
nen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa 
saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita 
kyseinen seikka asunnon tarkastuksessa, ja laiminlyönnin voidaan 
olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Vaikka lude on vain 5-8 mm pitkä, siis hyvin pieni vahinkoeläin, se 
voi järkyttää asunto-osakkeen kauppaa melkoisesti ja saada sellaisen 
riidan aikaiseksi, jota puidaan joskus jopa käräjäoikeudessa asti. Eri-
tyisesti tämä koskee tilanteita, joissa ludeongelma on ollut myydyssä 
huoneistossa, eikä siitä ole kerrottu ostajalle. Jos ongelma jatkuu tai 
uusiutuu pian kaupan teon jälkeen, voidaan helposti tulkita kohtees-
sa olleen asuntokaupan vaikutuksellisen virheen.

Jos taloyhtiössä on tehty torjuntatoimia ja asia on hoidettu pois 
päiväjärjestyksestä, ja tästä huolimatta epidemia puhkeaa uudelleen 
pian kaupan teon jälkeen, on myyjän vaikea osoittaa, ettei hän olisi 
ollut tietoinen ongelmasta. Suositeltavaa onkin joko kertoa avoimes-

Askarruttavatko lakiasiat?

Juha Saarimäki, lakimies
Jurinet Lakipalvelut Oy, www.jurinet.fi

ti asiasta tai sitten odottaa tietyn varoajan, jotta oltaisiin riittävän 
varmoja epidemian loppumisesta.

Toinen kysymys on, millaisia seuraamuksia asiasta voi aiheutua 
myyjälle. Asuntokaupan virhetilanteissa yleinen hinnanalennusvaa-
de on tässä tapauksessa vaikeasti perusteltavissa. On vaikea osoit-
taa mikä on virheellisen (on tuholaisia) ja virheettömän (ei ole tu-
holaisia) välisten huoneistojen arvon välinen erotus, jota myyjältä 
voidaan vaatia.

Sen sijaan myyjän tiedonantovirheeseen perustuva vahingonkor-
vausvaade asumishaitasta on helpommin perusteltavissa. Kodin ir-
taimistoa tai vuodevaatteita saatetaan joutua uusimaan. Asukas voi 
vaikeassa epidemiassa joutua muuttamaan muualle asumaan tuho-
laistorjunnan ajaksi. Ihmiset voivat kokea stressiä ja menettää jopa 
yöunensa asian takia.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että 
faaraomuurahaisten esiintyminen kiinteistössä on sellainen seikka, 
josta tulee kertoa asunnon ostajille. Faaraomuurahaisten hävittä-
minen on hyvin vaikeata, eikä asuntokohtaisilla torjuntatoimenpi-
teillä päästä haluttuun lopputulokseen, vaan ongelma koskee koko 
kiinteistöä. Faaraomuurahaisista aiheutuva haitta on pitkäaikainen 
ja vaikeasti, jos ollenkaan poistettavissa. Tämän takia seikkaa on pi-
dettävä kaupan kannalta vaikutuksellisena, vaikkei muurahaisista 
varsinaista terveyshaittaa aiheutuisikaan. Lautakunta suositteli, että 
myyjä maksaa 2000 euroa hyvitystä ostajille.

Koska kyse on lähtökohtaisesti sellaisesta haitasta, joka on pe-
rusluonteeltaan väliaikainen ja torjuntatoimin poistettavissa, ei siitä 
tarvitse olla mainintaa isännöitsijäntodistuksessa.

Oikeudellisesti on kuitenkin erotettava se, mitä taloyhtiön on ker-
rottava isännöitsijän todistuksessa ja se, mitä myyjän tulee ostajalle 
asuntokauppalain nojalla kertoa.

Suositeltavaa on asunto-osakkeen myyntiä harkittaessa pyrkiä 
varmistumaan siitä, että taloyhtiössä ei ole enää tuholaisongelmaa. 
Esimerkiksi tietty uusiutumisen poissulkeva varoaika tuholaistorjun-
tatoimien päättymisen jälkeen saattaisi olla paikallaan.

Tapauskohtaisen harkinnan perusteella jokainen myyntiä har-
kitseva tekee oman ratkaisunsa siitä, kuinka oman taloyhtiön tu-
holaisasia otetaan puheeksi ostajaehdokkaan kanssa tai otetaanko 
ollenkaan.

Tuholaiset, taloyhtiö 
ja asunto-osakkeen kauppa

Tuholaisten, tai kuten terveydensuojelulaissa sanotaan vahinkoeläinten, ilmaantuessa  
taloyhtiön tiloihin tarkoittaa se sitä, että yhtiön on ryhdyttävä päättäväisiin ja ripeisiin  
toimiin tuholaisongelman torjumiseksi. Taloyhtiön hallituksen velvollisuutta ryhtyä 
asiassa nopeisiin toimiin korostaa se, että ongelma voi laajeta ja sen myötä torjuntakus-
tannukset kasvaa.
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QR-koodien lukeminen
1. Käynnistä asentamasi QR-koodin lukija
2. Vie kamera haluamasi QR-koodin päälle
3. Laitteen luettua koodin voit tutustua tarkemmin alla oleviin ai-

heisiin.

QR-koodit ovat neliömäisiä viivakoodeja, jotka yhdistävät fyysisen maailman ja virtu-
aalimaailman. Koodin avulla kameralla ja verkkoyhteydellä varustettu päätelaite, äly-
puhelin, tabletti tai tietokone,  ohjautuu koodissa olevaan verkko-osoitteeseen. Kukin 
laite tai käyttöjärjestelmä vaatii oman lukijaohjelmansa. Ilmainen ohjelmisto löytyy  
mm. Android Marketista, Ovi palvelusta sekä AppStoresta.

Toimituksen tärpit – näistä puhutaan nyt

Remontoimassa? – Muista ilmoittaa kunnossapito- ja muutostyöt
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitetta-
va kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isän-
nöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan 
kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai sen käyttämi-
seen. Lomakkeen ilmoituksen tekemiseen löydät täältä: 
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/10861/ilmoitus_kunnossapito_ja_
muutostyosta

Miksi ikkunat ovat sisäpinnastaan märät?
Yllättivätkö pakkasyöt? Ovatko ikkunat sisäpinnastaan märkiä? 
Ongelma ei ole välttämättä kovinkaan suuri, mutta pitkittyessään 
saattaa aiheuttaa muita ongelmia. Lue miten tilanne ratkaistaan: 
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/13691/miksi_ikkunat_ovat

Putkiremonttikiertue
Omataloyhtiö.fi on järjestänyt yhdessä Hypoteekkiyhdistyksen, 
Keittiömaailman, Pukkilan, Uponorin, Valloxin sekä Wise Group 
Finlandin kanssa syksyllä 2016 Putkiremonttikiertueen. Tulossa 
ovat vielä tapahtumat 1.–2.11. Tampereella sekä 9.–10.11. Espoossa. 
Tilaisuus on maksuton. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: 
www.omataloyhtio.fi/putkiremontti

Tiedätkö, kenelle ovesi avaat?
Ovipuhelinjärjestelmäkin vanhentuu ja maailma muuttuu. Soitto-
kellojärjestelmän ja summerin sijaan halutaan nähdä, kuka ovella 
seisoo. Kutsumattomia vieraita ei kaivata eikä tarvitse kotiin pääs-
tää. Ovipuhelinjärjestelmä voidaan yleensä kytkeä vanhaan kaape-
lointiin. Lue lisää: 
www.omataloyhtio.fi/artikkelit/13408/abb_welcome__ovipuhelin-
jarjestelma

Kysy lakimieheltä
Kysy lakikysymys -palstalla voit esittää taloyhtiöön liittyviä laki-
kysymyksiä, joihin JuriNetin lakimiehet vastaavat. Voit myös lu-
kea jo esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiin vastataan 
pääsääntöisesti yhden viikon kuluessa: 
www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu/
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tiökokouksessa päätetty, on hallitus tätä velvollinen noudattamaan. 
Tarvittaessa yhtiökokous voi päättää hallituksen erottamisesta tai 
esimerkiksi tehdä päätöksen hankkeen siirtämisestä. Vastauksia kan-
nattaa hakea myös yhtiöjärjestyksestä. Juridinen apu yhtiökokouk-
sessa on usein hyvä keino turvata osakkaiden asemaa.

: Mitä tarkoittaa taloyhtiön perustaso?
Mikä on uuden asunto-osakeyhtiölain määrittämä perustaso kyl-

pyhuoneen remontoinnin osalta vuonna 1977 rakennetuissa talois-
sa? Kylpyhuoneissa on ollut alun perin vesieristeenä muovimatto ja 
tapetit. Myöhemmin yhtä lukuun ottamatta kaikki kylpyhuoneet on 
remontoitu siveltävällä vesieristeellä ja laatoilla. Tämä on tapahtu-
nut vähitellen taloyhtiön toimesta, mutta yhtiö on laittanut osakkaat 
maksamaan laatat kokonaan vedoten siihen, että maksavat vain uu-
den muovimaton ja -tapetit. Eikö tässä tapauksessa perustaso ole tuo 
laattaratkaisu, jolloin yhtiön tulisi maksaa laattakustannus? Onko 
laki ja sen tulkinta muuttunut tältä osin uuden asunto-osakeyhtiö-
lain myötä vuonna 2010?

: Perustaso vaihtelee kiinteistökohtaisesti riippuen kiinteistön 
iästä, suoritettujen korjausten ja muutosten perusteella. Perus-

tasona voidaan pitää rakennusvaiheessa toteutettu tasoa, johon ei 
huomioida osakkaiden mahdollisia itse tekemiä muutostöitä. Perusta-
sona voidaan pitää myös tasoa johon yhtiö aikaisemmissa korjauksis-
saan päätynyt. Mikäli osakkaat ovat kustantaneet itse laatat, voidaan 
perustasona pitää edelleen ainakin muovitapettia. Yhtiöissä voidaan 
korjauksia suoritettaessa liikkua minimitason ja nykyajan tyypillisen 
vaatimustason välillä melko vapaasti, kunhan osakkaita kohdellaan 
yhdenvertaisesti. Tässä tilanteessa laattojen kustantaminen vain yh-
teen kylpyhuoneeseen ei olisi yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista.

: Voiko hallitus hoitaa isännöitsijän tehtävät? 
Yhtiöjärjestyksessä on, että yhtiölle valitaan hallitus ja isännöit-

sijä. Voimmeko 2/3 enemmistöllä päättää yhtiökokouksessa, että 
isännöitsijän tehtävät annetaan hallitukselle? Yhtiöjärjestyksen tie-
tysti voimme muuttaa ja poistaa sieltä maininnan isännöitsijästä, 
mutta se taas maksaa.

: Hallituksen tehtävät määräytyvät asunto-osakeyhtiölain mu-
kaan, eikä yhtiökokous voi päätöksellään päättää toisin kuin lain-

säätäjä eli eduskunta on päättänyt. Jos yhtiöjärjestyksessä on mai-
ninta, että yhtiöllä on oltava aina isännöitsijä, pitää yhtiöjärjestystä 
noudattaa. Hallitus valitsee ja erottaa isännöitsijän. Jos ette halua 

: Vesimaksujen määräytyminen?
Taloyhtiömme yhtiöjärjestyksessä todetaan vesimaksuista seu-

raavaa: ”Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään lämpimän veden 
jakelusta ja sen johdosta yhtiölle suoritettavan korvauksen perusteis-
ta, suuruudesta ja maksutavasta.” Tulkitaanko tätä siten, että yhtiö-
kokouksessa asiasta on tehtävä yksimielinen päätös vai riittääkö täl-
laisessa tilanteessa enemmistöpäätös? Jos päätöksen on oltava yksi-
mielinen ja yksimielisyyteen ei päästä, noudatetaanko vesimaksujen 
määräämisessä vastikkeiden määräytymisperustetta?

: Jollei yhtiöjärjestyksessänne ole sovittu muuta asiasta, se pääte-
tään yhtiökokouksessa enemmistöllä. Mikäli vesimaksujen mää-

räytyminen edellyttäisi yhtiöjärjestyksen muuttamista, osakkeen-
omistajan suostumus on kuitenkin saatava siinä tapauksessa, että 
päätöksellä lisätään hänen maksuvelvollisuuttaan yhtiötä kohtaan 
siten, että muutetaan vastike- tai muuta maksuperustetta taikka lisä-
tään tai poistetaan maksuperuste. Osakkeenomistajan suostumusta 
ei kuitenkaan tarvita, kun vastikeperustetta muutetaan siten, että 
vastikkeen perusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti 
mitattavissa tai arvioitavissa oleva hyödykkeen todellinen kulutus 
(Asunto-osakeyhtiölain 6. luvun 35 §).

: Linjasaneeraus ja päätöksenteko taloyhtiössä
Voiko hallitus ohittaa osakkaat kaikessa päätöksenteossa ja vedota 

siihen, että ”hallitus on valtuutettu käynnistämään linjasaneerauk-
sen hankesuunnittelu”? Mitä pitää sisällään ”käynnistää linjasanee-
rauksen hankesuunnittelu”? Koskeeko se myös päätäntävaltaa sanee-
rausmenetelmästä ja eri vaihtoehdoista? Eikö Asunto-osakeyhtiölaki 
velvoita yhtiökokousta tekemään päätökset, joita hallituksen täytyy 
noudattaa? Hallitus ei noudata yhtiökokouspäätöstä valita muita 
kustannustehokkaampia vaihtoehtoja lähempään tarkasteluun. Nyt 
hallitus pakottaa osakkaat järjettömän hintaiseen remonttiin vastoin 
osakkaiden tahtoa ja kieltäytyy kuulemasta osakkaita. Pitääkö yhtiö-
kokoukseen ottaa asianajaja?

: En tiedä mitä yhtiökokouksessanne on tarkalleen päätetty ja 
mitä valtuuksia hallitukselle on annettu, mutta ei hallitus voi 

ohittaa yhtiökokouksen päätöksiä. Hallitus voi toimia vain yhtiöko-
kouksen hyväksymän talousarvion puitteissa, ja linjasaneerauksen 
kustannusarvio tulee hyväksyä yhtiökokouksessa. Jos ei yhtiöko-
kouksessa ole muuta sovittu, voidaan linjasaneerauksen hankesuun-
nittelun käynnistämisen katsovan tarkoittavan yleisellä tasolla myös 
päätäntävallan antamista saneerausmenetelmästä ja sen vaihtoeh-
doista. Jos kustannustehokkaiden vaihtoehtojen tarkastelusta on yh-

Kenen on vastuu? Kuka korvaa? Miten toimia? Näihin kysymyksiin törmätään  
huomattavan usein taloyhtiöissä. Omataloyhtiö.fin Kysy, vastaamme -palsta  
antaa täysin veloituksetonta apua taloyhtiöitä koskeviin lakikysymyksiin.  
Joka viikko otamme vastaan viisi lakiasioihin liittyvää kysymystä. Kysymysten  
vastauksista huolehtii JuriNet-toimistojen asumiseen, rakentamiseen ja  
ympäristöoikeuteen perehtyneet lakimiehet.

Omataloyhtiö.fi-palvelussa

vastataan lakikysymyksiin
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jauskustannusta ei voi vuokralaisen maksettavaksi jättää. Tarkem-
paa vastausta en pysty antamaan, koska en ole nähnyt tilannetta tai 
kuvia, enkä toisaalta kustannuserittelyäkään.

: Homeongelma huoneistossa – kuka korvaa?
Kerrostalon elementtisauma on hiljakseen vuotanut vettä ulko-

seinän rakenteisiin sillä seurauksella, että perheessä on ilmennyt 
astmaa ja muita hengitysteiden ongelmia. Homekoirien (huoneiston 
omistajan tilaama) löydettyä hometta ulkoseinän sisäpuolella tehtiin 
ilmoitus taloyhtiölle, joka ryhtyi kuivaus- ja korjaustoimenpiteisiin. 
Huoneiston asukkaat joutuvat muuttamaan pois korjauksen ajaksi, 
josta aiheutuu suuria vuokrakuluja. Myös vaatteita ja kalusteita on 
jouduttu hävittämään ja lääkärikäynneistä on tullut kuluja. Taloyh-
tiö sanoo, että se on vastuussa vain rakenteiden korjaamisesta, oma 
vakuutusyhtiökään ei sanomansa mukaan korvaa mitään. Kulut 
nousevat kuitenkin todella korkeiksi. Onko tämä oikein? Eikö talo-
yhtiöllä ole vastuuvakuutusta? Voinko esittää korvausvaatimuksen 
taloyhtiölle taloyhtiön vakuutuksista riippumatta?

: En tiedä, onko taloyhtiössänne vastuuvakuutusta. Toki voit aina 
esittää korvausvaatimuksen taloyhtiölle, mutta sen menestymi-

nen riippuu monesta tekijästä. Yleensä taloyhtiöt eivät korvaa osak-
kaille korjaustöiden aikana muualla asumisesta aiheutuneita vuokra-
kuluja. Oikeus korvaukseen tulisi selvittää omasta kotivakuutukses-
tanne. Mikäli vahingon ei voida katsoa aiheutuneen tuottamukselli-
sesti tai tahallisesti, ei osakkailla ole myöskään vahingonkorvauslain 
perusteella oikeutta korvauksiin lääkärikäynneistä ym.

pitää isännöitsijää, voitte muuttaa yhtiöjärjestystä. Lain mukaan 
isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa 
yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjan-
pito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 
Jos isännöitsijää ei ole valittu, on näistä asioista huolehtiminen joka 
tapauksessa hallituksen vastuulla.

: Taloyhtiön urakoiden kilpailutus – miten toimia oikein?
Asunto-osakeyhtiössä on 30 huoneistoa jonka vesikattopinnoite 

on tarkoitus saneerata tulevana kesänä. Taloyhtiön vuosibudjetti on 
luokkaa 90 000 euroa ja katto saneerauksen arvio 60 000 euroa. Asia 
on sovittu vietävän yhtiökokouksen päätettäväksi. Tähän asiaan liit-
tyen muutama kysymys tarjouskyselyistä ja vastuista:
1. Kuinka monta tarjouskyselyä pitää asiassa pyytää että saadaan 

luotettava kuva kustannuksista?
2. Määritteleekö jokin laki tai suositus kuinka monta tarjousta tulee 

olla tämän kokoluokan asiassa?
3. Pitääkö kaikki tarjoukset olla osakkeenomistajien käytössä (hyvä 

tapa), koska asia on sovittu yhtiökokouksen päätettäväksi?
4. Voiko osakkeenomistaja pyytää tarjousta, ilmoitettuaan asiasta 

isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle ja saanut myöntä-
vän vastauksen?

5. Kenelle kokonaisvastuu kuuluu?

:
1. Tämä on tapauskohtaista, mutta hallituksen tulisi pyytää 

useampia vertailukelpoisia urakkatarjouksia ja tuoda asian yhtiö-
kokouksen päätettäväksi.

2. Ei, laki ei suoraan aseta kilpailutusvelvollisuutta, mutta se kuuluu 
hyvään hallintotapaan. Kustannusarviokin on syytä laatia vaikka 
se maksaa, jos kyse on suuremmasta ja kalliimmasta remontista.

3. Mielellään, teillä on osakkaana oikeus saada nähtäväksenne kaikki 
urakkaan ja kilpailutukseen liittyvät asiakirjat.

4. Miksei, jos tästä on yhtiön kanssa sovittu.
5. Hallitus ja/tai sen jäsen voi johtua vastuuseen, jos kilpailuttami-

nen laiminlyödään ja sen seurauksena yhtiölle aiheutuu vahinkoa.

: Vuokravakuuden palauttaminen?
Poikani asui vuokralla, jonne oli maksanut kolmen kuukauden 

takuuvuokran. Asuttuaan 5 vuotta asunnossa hän muutti pois ja 
vuokra-asunnossa tehtiin lopputarkastus. Katossa oli korjausjälki, 
joka ei miellyttänyt omistajaa. Omistaja ja isännöitsijä tekivät yh-
dessä korjaussuunnitelman, joka yllättäen oli sama kuin ylimenevä 
summa kahdesta tuhannesta, eli 670 euroa. Huoneisto piti maalata 
kokonaan, kattoa myöten, vuokralainen maksaa. Ainahan asuntoon 
jää elämisen jälkiä, asuja on rauhallinen, ei tupakoi. Olen itsekin asu-
nut vuokralla, enkä koskaan ole törmännyt tällaiseen asiaan. Sitten 
selvisi, että isännöitsijä omistaa tämän remppafirman, joten tuli vai-
kutelma, että pelataan omaan pussiin..

: Suosittelen, että selvitätte tarkemmin, mikä sen katon vaurion 
on aiheuttanut ja mistä tässä korjausjäljessä on kysymys? Onko 

siitä kuvaa olemassa? Mukisematta ei kannata heti suostua maksa-
maan, vaan voitte toki vedota siihen, että kyse on normaalista kulu-
misesta. Voitte myös väittää, että jos seinät ja koko katto maalataan, 
tulee tilasta parempi kuin se oli ennen vuokraamista, joten koko kor-

Lakikysymykset

Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät Omataloyhtio.fistä. Voit 
esittää oman kysymyksesi www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu.

JuriNet Oy on täyden palvelun valtakunnallinen, nuorekas ja osaa-
va lakitoimisto, joka tarjoaa One stop -periaatteella korkeatasoisia 
lakipalveluja niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille. Toimiston 
juristit ovat erikoistuneet asumis-, rakentamis- ja ympäristöoikeu-
teen. JuriNet noudattaa toiminnassa niitä arvoja, joita myös Asi-
anajajaliitto edellyttää asianajotoimistoilta.

Toimiston lähtökohta on, että hinta ei saisi olla asiakkaalle este 
saada korkeatasoisia palveluja. Tämä pätee, on kyse liikejuridiikas-
ta tai yksityishenkilöiden asioista. Jokainen ansaitsee JuriNetin 
periaatteiden mukaan sellaisen juristin omassa asiassaan, jonka 
käyttämisestä ei aiheudu itselle kohtuuttomia kustannuksia, mut-
ta jonka osaaminen on vakuuttavaa.

”Vastaukset on annettu vain kysymyksistä ilmenevien seikkojen 
perusteella tuntematta asiaan liittyviä yksityiskohtia. Vastauk-
sessa ei näin ollen ole voitu huomioida kaikkia asian ratkaisuun 
vaikuttavia seikkoja. Mikäli käytät vastauksia jossain muussa 
asiayhteydessä, ei vastausten laatija ole niistä vastuussa.”

Kysymyksiin vastasivat:

Juha Saarimäki
OTK, lakimies
JuriNet

Markus Talvio
OTM, toimitusjohtaja
JuriNet

Anni Santanen
OTM, lakimies
JuriNet
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Vahti-Jussi 220/280 ovat pinta-asennettavia liiketunnistimia 
joiden laadukas tunnistin havaitsee liikkeen laajalta alueel-
ta. Liiketunnistus lisää turvallisuutta ja energiatehokkuutta: 

valot eivät koskaan pala turhaan, mutta alueilla on aina tarvittaessa 
turvallinen valaistus.

Vahti-Jussin tunnistusalue on mallista riippuen joko 220 tai 280 
asteen keila ja havaintoetäisyys on 16 metriä joka suuntaan. Laajem-
man tunnistusalueen omaava Vahti-Jussi 280 voidaan asentaa myös 
talon kulmaan valvomaan kahta talon sivua. Vahti-Jussi havaitsee myös 
sen alapuolella tapahtuvan liikkeen, ja voidaan suojata irrottamiselta.

Vahti-Jussissa on säädettävä hämäräkytkin, joten se sytyttää va-
lot vain silloin kun niille on tarvetta. 

Saatavissa on myös langaton malli, joka ei vaadi kaapelointia vaan toi-
mii paristoilla. Vahti-Jussi-liiketunnistimet voidaan myös liittää osak-
si KNX-taloautomaatiota ja ABB-free@home-kodinohjausjärjestelmää.

Lue lisää ABB:n liiketunnistimista:
www.abb.fi/asennustuotteet

Uusi ISOVER KL-36 on erityisesti rakennusalan ammattilaisten 
ja asentajien toiveiden mukaan kehitetty eristelevy. Eristeen 
pääasialliset käyttökohteet ovat seinät sekä ylä- ja alapohjat. 

Eristeen kehityksessä on erityisesti panostettu sen käsiteltävyyteen 
ja asennettavuuteen, eli se on jämäkkä asentaa ja mukava käsitellä.  

Kevyt eriste on helppo nostaa ja kuljettaa, se säästää selkää ja no-
peuttaa asennustyötä. ISOVER KL-36 muotoutuu tehokkaasti asen-
nettavaan tilaan ja kestää kovaakin käsittelyä. 

Eristelevy on helposti leikattavissa ja se pölyää vain vähän. Te-
hokkaat puristepakkaukset säästävät tilaa ja kustannuksia kulje-
tuksessa ja työmaalla.

Ammattilaisille kehitetty lasivilla 
ISOVER KL-36

Kiilto KeraPro on täysin uusi 1-komponenttinen, erittäin nopeasti 
kuivuva vedeneriste, joka soveltuu testatusti myös ilmavuoto-
korjauksiin. KeraPro sopii märkätilojen lattia- ja seinäpinnoil-

le, kun pinnoitteeksi tulee keraaminen laatta. Alustaksi soveltuu luja 
kiviainespohjainen alusta tai märkätiloihin soveltuva rakennuslevy.

Geelimäisen olomuotonsa ansiosta KeraPro pysyy hyvin telassa ja 
helpottaa näin työn etenemistä. Telalevityksessä kuivumisajat ovat 
ensimmäisellä telauksella n. 1 h ja toisella n. 2 h, jolloin laatoittamaan 
pääsee erittäin nopeasti. KeraPro voidaan levittää telalevityksen li-
säksi myös korkeapaineruiskulla, jolloin pinta on valmis laatoitetta-
vaksi jopa tunnissa. 

KeraPron riittoisuus on 0,75 l/m² (1 kg/m²) ja kuivakalvon paksuus 
seinällä ja lattialla min. 0,5 mm. KeraProta on saatavissa 1, 5, 10 ja 
15 litran pakkauksissa. Yhdellä 15 litran astialla vedeneristää 20 m².

Kalvopaksuuden mittaaminen vedeneristettä rikkomatta
VTT testausseloste VTT-S-02909-16 mukaan, voidaan Kiilto Oy:n val-
mistamien 1-komponenttisten Kiilto KeraFiber  ja Kiilto KeraPro veden-
eristeiden kalvonpaksuus mitata rikkomatta valmista vedeneristekalvoa. 
Mittaus suoritetaan ultraäänilaitteella ja se voidaan tehdä useammasta 
eri kohdasta, seinältä tai lattiasta. Mittauspisteestä otetaan kolme tulosta 
ja niiden keskiarvon tulee olla vähintään vaadittu minimi kalvonpaksuus.

Mittauksessa käytetään anturin ja vedeneristekalvon välissä eril-
listä geeliä väliaineena. Mittauksen jälkeen pyyhitään ylimääräinen 
geeli pinnalta pois.
 
Lisäinfo:
www.kiilto.com

Suomen nopein vedeneristysjärjestelmä

P

Nopea pintaremontti Remonttilevyllä

Liiketunnistimilla pihapiirin ja käytävien 
automaattista valaistuksenohjausta

Erityisesti puu- ja kiviseinien kevytremontointiin kehitetty Gyp-
roc GSE 6 Remonttilevy Ergo tarjoaa helpon ja nopean ratkaisun 
pintaremonttia tekevälle. Vanhat pinnat voivat jäädä ennalleen, 

riittää että poistat alta pahimmat repeämät sekä pullistumat. Puu-
runkoisissa seinissä Remonttikipsilevy ruuvataan suoraan vanhan 
seinäpinnan päälle, kiviseinissä kiinnitykseen käytetään Gyproc G66 
-laastia tai liimaa. Valmista pintaa nopeasti!
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Omataloyhtiö.fi toivottaa kaikki isännöitsijät, taloyhtiöiden 
hallituksen jäsenet ja muut taloyhtiötoimintaan liittyvät am-
mattilaiset tervetulleiksi Rakenna & Remontoi -messuille! 

Rakenna & Remontoi -messut Vantaan Myyrmäki-hallissa on 
vuoden ensimmäinen merkittävä rakennusalan tapahtuma. Jo pe-
rinteeksi muodostuneeseen tapaan olemme varanneet messujen 
avajaispäivän, perjantain 27.1. korjausrakentamiselle ja taloyhtiöille 
suunnatuksi teemapäiväksi. Perjantaipäivän antiin kuuluu lukuisten 
messuosastojen lisäksi teeman mukainen seminaarikattaus. 

Ilmoittautumalla Taloyhtiöpäivään ennakkoon, on sisäänpääsy 
messuille perjantaina veloituksetonta!

Lisätietoa verkkolehdessämme sekä messujen kotisivuilla: 
www.omataloyhtio.fi/verkkolehti ja www.rrmessut.fi

Taloyhtiöpäivä 27.1.2017  
Rakenna & Remontoi -messuillaSyksyn tullessa on Suomen lain mukaan talvirenkaat vaihdettava 

alle viimeistään 1.12. ja niitä on käytettävä helmikuun loppuun. 
Nastarenkaita saa käyttää 1.11. alkaen.

Tämä pykälä aiheuttaa taloyhtiön asukkaissa puuhastelua. Ny-
kyään markkinoidaan ns. Rengashotelleja, joihin varataan aika kuten 
parturiin. Siistiä ja kädet pysyvät puhtaina vaatteista puhumattakaan.

Ovella Systems Oy tarjoaa tähänkin vaihtoehdon. Nimittäin Ren-
gasteline PST-4, johon sopii 4 kpl standardi renkaita. Taloyhtiö voi 
hankkia telineitä ja vuokrata niitä haluaville, jolloin tulot jäävät ta-
loyhtiöön. Erillinen rengasvarasto voidaan kalustaa telinein, kunhan 
paloturvallisuus on huomioitu itse tilassa. Tämä tarjoaa taloyhtiöl-
le myös mahdollisuuden ottaa käyttöön tila, joka on aiemmin ollut 
tyhjänä tai hyödyttömässä käytössä. Tämä konsepti pitää asukkaat 
myös aktiivisena, jolloin he  huolehtivat itse omaisuudestaan omas-
sa taloyhtiössään. 

Jos taloyhtiön vuokrahinta kausisäilytyksestä on alhaisempi kuin 
markkinahinta ns. Rengashotelleissa, jää asukkaalle varaa käydä myös 
oikeassa hotellissa. 

Rengastelineitä myyvät hyvin varustetut rautakaupat. 

Lisäinfo
www.ovella.fi

Renkaat telineeseen ja itse hotelliin!

Vallox Capto kaappaa käryt

Vallox Capto -liesikupumallistosta löytyy malli jokaiseen kotiin. 
Valloxin Capto -kuvut (valkoinen tai rst) sopivat mitoituk-
seltaan 50 cm ja 60 cm leveän lieden yläpuolelle. Ne voidaan 

asentaa myös erisyvyisiin kaapistoihin.
Kuvuissa on sisään työnnettävä, karkaistu liukulasi, tehokas 

LED-valo, suuri ja optimaalisesti muotoiltu höyrynkeräystila ja irro-
tettava rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa. 

Lähes kaikissa malleissa on liesivahtitoiminto, joka lähettää hä-
lytystiedon poikkeavan suuresta lämpötilan noususta taloautomaa-
tiolle tai erilliselle hälyttimelle. Useimmissa malleissa on myös ajas-
tintoiminen moottoroitu sulkuläppä.

Vallox Capto -liesikupusarja tulee myyntiin vuoden 2017 alussa.

Tutustu mallistoon:
www.vallox.com/tuotteet/vallox_liesikuvut_ja_-tuulettimet

IVT Air Split on erinomainen lämpöpumppu useimpiin rakennuk-
siin, joissa on vesikiertoiset lämpöpatterit tai lattialämmitys. Se on 
pieni, edullinen ja tehokas. Voit myös liittää sen olemassa olevaan 

puu-, pelletti-, öljy- tai sähkölämmitysjärjestelmään, jolloin lämpö-
pumppu huolehtii automaattisesti laitteiden parhaasta mahdollisesta 
yhteistoiminnasta ja käytön taloudellisuudesta. 

Laitteen käyttöveden tuotanto ja lämmityskäyttö mukautuvat 
erikseen, minkä ansiosta lämpöpumpun vaatima energiantarve pie-
nenee ja erityisesti vuosilämpökerroin paranee kymmenellä prosen-
tilla. Lämpöpumppua voidaan käyttää myös jäähdytykseen kesällä. 
Lämpöpumppu on pienikokoinen, joten sekä ulko- että sisäyksikkö 
vievät vähän tilaa, ja siksi ne on 
helppo sijoittaa useimpiin sisä- ja 
ulkotiloihin.Vain sertifioidut jäl-
leenmyyjät asentavat IVT Air Sp-
lit -laitteita. Kompressorilla on 10 
vuoden takuu ja lämpöpumpulla 
on 6 vuoden takuu.

Lisätiedot
www.ivt.fi

Uusi Air Split ilma-vesilämpöpumppu
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Kiinnostuitko? 

Lue lisää!
Tilaa kerran viikossa lähetettävä ilmainen verkkolehti. Verkko-
lehden avulla pysyt aina ajan tasalla taloyhtiötä koskevissa asiois-
sa. Verkkolehtemme yksi luetuimpia artikkelisarjoja on ” Viikon 
Kysymys”, jossa käsittelemme jäseniltämme saapuneita lakiky-
symyksiä vastauksineen. 

Tilaa osoitteesta www.omataloyhtio.fi/verkkolehti

Ensimmäinen Omataloyhtiö.fi-lehtesi?
Haluaisitko tämän lehden myös jatkossa veloituksetta 
ja kotiin kannettuna kolme kertaa vuodessa? Tilaa lehti 
osoitteesta www.omataloyhtio.fi/lehti

LVI
 Kerrostalosaneeraus (Uponor)
 Käyttövesiremontti pientaloon (Uponor)
 Uponor Cefo -linjasaneeraus kerrostaloon
 Uponor-ilmanvaihtojärjestelmä
 Hyvä ilma – sisälläkin (Vallox)
Keittiökalusteet
 Petra-keittiöt
 A la Carte-keittiöt
 Putkiremontti on täydellinen hetki keittiön uusimiselle 
 (Keittiömaailma)
Julkisivut ja vesikatto
 Ruukin Kattopaketti kattoremonttiin
 Lumon parvekelasi
 Uusi parvekejulkisivu
 Ormax – Suomen suosituin katto
Lämmitys
 Kohti energiatehokasta lämmönkäyttöä (Fortum Optimi)
 Maalämpöpumput rivi- ja kerrostaloihin (IVT)
 Aurinkoenergiaratkaisut (Ruukki)
 NIBE kiinteistölämpöpumput
Tekniikka ja varusteet
 Ovella säilytysratkaisut
 Puzer-keskuspölynimurit
 ABB Asennuskalusteet ja kodin ohjaus
Vakuutukset ja lakipalvelut
 Vakuuta vaivatta Eterassa – Kotitalous työnantajana
 Suhteet solmussa taloyhtiössä? (JuriNet lakipalvelut)

Tilaa tuote-esitteitä veloituksetta

Sanoma Media/Rakentaja.fi
Tunnus 5006399
00003 Vastauslähetys

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Yhteystiedot
Nimi

_________________________________________________________________

Katuosoite

_________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka

_________________________________________________________________

Sähköposti

_________________________________________________________________

Puhelin

_________________________________________________________________

Taloyhtiön nimi

_________________________________________________________________

Hankkeen arvioitu aloitus ____ /____

Tilaaminen on veloituksetonta. Voit tilata myös www.omataloyhtio.fi/
esitepalvelu. Toimitukset vain Suomeen.

 Kyllä, haluan myös ilmaisen Omataloyhtiö.fi-verkkolehden.
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IHANA TALO!

kartoittamaan yhtiön ja 
huoneistojen sähköis-
tyksen taso. Hän kertoo 
nykysähköistyksen mah-
dollisuuksista mielellään 
vaikkapa taloyhtiön  
kokouksessa. 

Mitä kuuluu piha-alueiden, porraskäytävien ja yhteisten tilojen 
sähköistykselle? Entä ovatko huoneistojen sähköistys ja tieto-
liikenneyhteydet tämän päivän tasolla?

Jos taloyhtiönne sähköistykset ovat vuosikymmenten takaa, kunnossapitotarkastus 
sekä uusien sähköistysratkaisujen asennus on paikallaan. Näin paranevat toimivuus, 
turvallisuus ja energiatehokkuus kohenevaa ulkonäköä unohtamatta.

Tyypillisiä toimenpiteitä vaativia kohteita ovat

  Rikkoutuneet, kuluneet, mustuneet sähkölaitteet – uusittava turvallisiksi 
  Valaistus pihalla ja yhteisissä tiloissa – ledit, liikkeentunnistimet
  Autojen lämmitys ja sähköautojen lataus – ohjaus, seuranta, tulevaisuus
  Tehojen riittävyys huoneistoissa – stoppi sulakkeiden palamiselle
  Pistorasioiden ja valaisinpisteiden määrä – kotien toimivuus uudelle tasolle

  
Tietoliikenneyhteydet – nopeat kaistat ovat kaikkien oikeus

  
Antennijärjestelmä – vaatimusten mukaiset TV-palvelut kaikille asukkaille

  Automaattisia sähköisiä toimintoja – asumisen iloa ja sähkön säästöä

Sähköurakoitsijat, jotka tekevät taloyhtiö-
tasoisten urakoiden lisäksi yksittäisten 
kuluttajien tilaamia asennustöitä.

www.löydäsähkömies.fi

Sähköurakoitsijat, jotka ovat 
keskittyneet taloyhtiöihin ja muihin 
rakennus- ja saneerauskohteisiin.

www.urakoitsija.fi

KUTSU 
AMMATTITAITOINEN 

SÄHKÖMIES

Luotettavat osaajat löydät täältä 

VAI ONKO?

Huolehdi, että sähköistys peruskorjataan ja uusitaan 
samassa yhteydessä, myös huoneistoissa!PUTKISTOSANEERAUS TULOSSA?



Osoitelähde: www.omataloyhtio.fin markkinointirekisteri

Koska aika on rahaa,
Kiilto KeraPro Pikavedeneriste on  

ammattilaisen valinta. Tunnet sen väristä.

Kysy lähimmältä jälleenmyyjältäsi  
tai lue lisää osoitteesta www.kiiltokerapro.fi

SUOMEN NOPEIN.

RUISKUTA 

tai TELAA

– valmis JOPA 

TUNNISSA!

Kalvonpaksuuden mittaus 
ultraäänilaitteella veden-
eristettä rikkomatta.

Ruiskutettavissa  
korkeapaineruiskulla - 
kuivumisaika vain n. 1 h!

Telaamalla kuivumisaika 
1 + 2 h!

Soveltuu ilmavuotokorjauksiin!


